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MIsSãO
Promover o desenvolvimento integral do educando, traduzindo o Sistema
Preventivo de Dom Bosco num "Jeito Sempre Novo de Educar".

VIsãO
Ser a escola referencial em educação, com colaboradores criativos e
comprometidos, abertos aos novos desafios e gerando uma Comunidade
Educativa acolhedora e satisfeita.

VAloREs
Seguimento de Jesus Cristo:
Salvador, anunciado no Evangelho, que hoje vive na Igreja e no mundo, e que
descobrimos presente em Dom Bosco, que deu a sua vida aos jovens.
Acolhida:
A vivência do espírito de família e do trabalho em equipe.
Sistema Preventivo:
Síntese da experiência que Dom Bosco viveu e realizou: amor, razão e religião.
Solidariedade:
Compromisso para a geração de uma cultura de justiça e paz como
expressão concreta da caridade.
Formação Continuada:
Esforço constante de crescimento e ampliação dos conhecimentos.
Inovação e Competência:
Capacidade de trabalho, abertura aos tempos e empreendedorismo.

02

InForMAçõES soBrE MatRÍcuLA
MatRÍcuLA e REmaTrÍCulA
• A matrícula para os alunos novos será a partir do dia 12 de setembro (das 8
às 11 horas e das 13h30 às 17 horas).
• A rematrícula dos nossos alunos será a partir do dia 20 de outubro. Neste
dia (sábado), o horário será especial: das 8 às 13 horas. Nos demais dias: das
8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Após o dia 08/12, não garantiremos vagas
para quem já é aluno do Salesiano.
• A rematrícula será deferida mediante liberação do Centro de Serviços
Compartilhados (Tesouraria e Secretaria), ou seja, sem débito junto ao
financeiro, bem como o cumprimento com as documentações necessárias à
secretaria. A validade contratual está condicionada ao compromisso com
essas obrigações.
• A rematrícula será efetuada pelos pais ou responsáveis, mediante
assinatura do Quadro Resumo do Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais e atualização cadastral, na secretaria do
Colégio.
• Para a matrícula de alunos novos, é necessária a seguinte documentação:
- Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade
- Fotocópia da carteira de vacinas
- Fotocópia da carteira de identidade e do CPF dos pais ou responsáveis
- Fotocópia do comprovante de residência
- Atestado de Frequência ou Aprovação do Colégio de origem
As matrículas nas atividades extracurriculares acontecerão nas mesmas
datas acima.
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AnuIDadE 2019
O valor da anuidade da Prestação dos Serviços Educacionais é dividido
em 12 (doze) parcelas, que poderão ser pagas em qualquer agência. As
mensalidades das atividades extracurriculares vencem no dia 10 de
cada mês.

NívEL

ValOR da AnuIDadE

Em 12 paRcELas

Educação Infantil e 1º ano do EF

13.582,68

1.131,89

Ens. Fundamental (2º ao 5º ano)

13.426,44

1.118,87

Ens. Fundamental (6º ao 9º ano)

13.183,56

1.098,63

Ens. Médio

15.298,80

1.274,90

Contraturno – Inf. II ao 5º ano EF – 2ª a 6ª feira

13.273,68

1.106,14

Contraturno – Inf. II ao 5º ano EF – 3ª e 5ª feira

7.800,00

650,00

ValOR da AnuIDadE

Em 12 paRcELas

Escolinhas: Esportes e Música – 1x/semana

1.254,00

104,50

Oficina: Teatro – 2x/semana

1.939,20

161,60

AtiV. ExTraCUrRicULar

• As parcelas de Prestação de Serviços Educacionais com atraso terão
multa de 2% (dois por cento), acrescida de encargo financeiro de juro
de 1% ao mês, e correção monetária, conforme estabelecido em
contrato.
Lembrete importante:
• A partir de 1º de janeiro, os nossos alunos matriculados, estarão
protegidos por um Seguro Educacional Básico contra acidentes, com
duração de 12 meses.
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HorÁRiOs
HorÁRiO de FUnCiOnaMEnTo dO ColÉGiO
NívEL
Educação Infantil e 1º ano

ManHÃ

TarDE

-

das 13h25 às 17h35

Ens. Fundamental (2º ao 5º ano)

-

das 13h25 às 17h35

Ens. Fundamental (6º ao 9º ano)

das 7h25 às 11h50

-

Ens. Médio

das 7h25 às 11h50

-

-

das 17h35 às 19 horas

das 7h30 às 17h35

-

Escolinhas (Esportes e música)
Atividade Contraturno

CenTrO De sERviÇOs ComPArTilHAdoS
Secretaria

das 7h30 às 12 horas

das 13h30 às 18 horas

Tesouraria

das 9h às 11h45

das 13h30 às 15 horas

Biblioteca

das 7h às 19 horas

• O horário das aulas é das 07h25 às 11h50 para o turno MATUTINO; e das
13h25 às 17h35 para o turno VESPERTINO.
• O portão de acesso (Rua Gil Stein Ferreira) abre às 7 horas e fecha às 19h30.
O portão de acesso à EI e 1º ano do EF (Rua Felipe Schmidt) abre às 13 horas
e fecha às 13h30; reabre às 17 horas e fecha às 18 horas .
• No início do ano nossos alunos receberão as carteirinhas de acesso, para
utilizar nas catracas. Caso a família tenha interesse em receber mais de uma
carteirinha, para ficar com o adulto responsável, deve solicitar na secretaria.
Em 2019 o acesso será somente com a Carteirinha de Acesso, ou através de
identificação na recepção da escola.
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UniFOrMes
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas
especializadas. Não será permitido nenhum outro tipo de vestimenta,
com exceção da calça jeans azul e preta. O calçado recomendado é o
tênis. Para participar de todas as atividades escolares, inclusive as
extraclasse, o (a) aluno(a) deverá comparecer devidamente
uniformizado(a).
As opções de uniforme masculino são: Calça, jaqueta, moletom,
bermuda, camiseta ou regata.
As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça
legging, bermuda, shorts-saia (EI e 1º ao 5º ano), camiseta ou regata.
Educação Física e treinos – Não será permitido o uso de jeans. Nestas
aulas o aluno deverá estar com o uniforme completo e tênis.

VocÊ enCOnTra Os uNIfoRmES do
SalESiAno NOs SegUiNtES loCAis:
Seams – (47) 3363-6423 ou (47) 9 9123-5690
Rua 2700, 350 sala 01 – Balneário Camboriú (entre a 3ª avenida e a Av.
Brasil). A empresa atende também no Colégio Salesiano.
A Colegial – (47) 3349-3092
Rua Cônego Thomaz Fontes, 208 - Centro (próximo ao Shopping Itajaí) Itajaí
Espaço Kid´s – (47) 3349-7762
Rua Hercílio Luz, 380, Sala 02 – Centro – Itajaí
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MatERiAl DidÁTicO
O material didático utilizado no Colégio Salesiano é produzido pela Edebê,
editora fundada pelos Salesianos da Espanha e que, desde 2013, tem filial no
Brasil. A editora busca inovações na Educação, trazendo a tecnologia para a
sala de aula.
Material utilizado:
- Educação Infantil (Infantil I - II e III) – Coleção GIROLHAR e Livro de Inglês.
- Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano – Livros impressos da Edebê,
e Inglês da Cambridge.
- Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano – Livros digitais da Edebê,
mais o impreso, para quem o desejar, e o livro de Inglês da Cambridge.
- Ensino Médio – 1º, 2º e 3º ano – Livros digitais da Edebê, mais o impreso, para
quem o desejar, e o livro de Inglês da Cambridge ou Espanhol da editora SM. O
aluno do EM deverá optar entre o Inglês e o Espanhol.
A aquisição do material didático deverá ser feita pela internet, no site da
EDEBÊ: www.loja.edebe.com.br, a partir do dia 7 de janeiro de 2019. Os livros
de Inglês e Espanhol poderão ser adquiridos na escola.
O pagamento poderá ser feito por meio de cartão de crédito (podendo ser
parcelado em 10x ou à vista, por boleto bancário (com desconto de 5%). Para
a realização da compra, será solicitado o CPF do responsável financeiro do
aluno.
Os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio,
deverão trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a
seguir: tablet, iPad, notebook ou netbook.
É de responsabilidade do aluno trazer o dispositivo com a bateria carregada
e utilizá-la somente quando solicitado pelo professor.
Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental (anos finais) ao 3º ano do Ensino
Médio terão à disposição para uso em sala de aula, exemplares dos livros
impressos, em bibliotecas organizadas por turma, exceto os livros de Inglês e
Espanhol.
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COnFigURaçÕeS pARa USo dOS apLIcaTIvoS dA eDEbê BrASil
Para utilizar os aplicativos da Edebê Brasil, os dispositivos deverão ter as
seguintes especificações técnicas:
Tablets e iPad
Sistema operacional Android 4.1 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3”
Processador Dual Core de 1 GHz
Memória RAM 1,5 GB
Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos
32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-fi, assistir
vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Alto falante e fone de ouvido
Netbooks e Ultrabooks
Sistema operacional Microsoft Windows 7(ou superior) ou macOS 10.9(ou
superior)
Navegador de Internet (Google Chrome, Safari ou Firefox) – uso on-line
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
Processador Dual Core de 2,5GHz
Memória RAM 4GB
Memória armazenamento de 250GB
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-fi, assistir
vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Autofalante e fone de ouvido
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ConTrATurNO
Com o objetivo de atender às famílias que precisam de uma escola em
período integral, o Colégio Salesiano oferece o PROJETO CONTRATURNO,
com uma série de atividades para os alunos aprenderem de forma divertida,
com todo o cuidado e carinho que fazem parte da escola.
O projeto atende as crianças do Infantil II ao 5º ano do Ensino Fundamental,
a partir das 7h30, com atividades que acontecem no Colégio Salesiano e no
Espaço Verde. Para 2019, ofereceremos às famílias interessadas 2 dias por
semana (3ª e 5ª feiras), bem como continuaremos atendendo todos os dias
(2ª a 6ª feira). As atividades acontecem no Salesiano e no Espaço Verde, que
fica próximo ao Parque Dom Bosco.
O projeto conta com muitas atividades especiais:
- Espaço privilegiado para brincar junto à natureza
- Contação de histórias
- Acompanhamento para realizar as tarefas escolares
- Aulas-passeio uma vez ao mês
Durante as manhãs os alunos também têm aulas de:
- Culinária
- Inglês
- Arte e Movimento
- Oficina de Educação Corporal
- Oficina de Educação Ambiental e Horta Educativa
- Recreação
As refeições (almoço e lanches) e o transporte para o Espaço Verde e
aulas-passeio estão incluídas no valor do projeto. As atividades encerram às
17h35, quando chega o momento das crianças se reencontrarem com a
família e contarem todas as novidades do dia!
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EduCAçãO inFAnTil E enSIno FUnDamENtaL
Educação Infantil:
A Educação Infantil do Salesiano recebe crianças a partir dos três anos
incompletos (sem fralda). É nesta fase da vida (zero a 6 anos) que a criança
tem seu maior desenvolvimento, e investir numa Educação de qualidade é
essencial para os passos seguintes da vida.
• Aulas de Inglês
• Aulas de Educação Física
• Aulas-Passeio
• Expressão Corporal
• Atividades lúdicas

• Desenvolvimento da psicomotricidade
• Educação para a arte
• A descoberta do mundo das letras e dos números
• Espiritualidade
• Material Didático GIROLHAR

O Salesiano é mais do que uma escola. É um mundo de conhecimento e um
espaço de convivência!

EnSinO FunDAmeNtAL
A formação integral exige uma ação educativa capaz de proporcionar o
desenvolvimento harmônico e progressivo de todas as dimensões do ser
humano, a saber: dimensão psicomotora; intelectual e cognitiva;
psicoafetiva; relações interpessoais; ético-social e transcendente.
Para proporcionar este desenvolvimento, o Salesiano oferece:
• Projeto didático pedagógico da Rede Salesiana Brasil, que prioriza a
construção de conceitos, desenvolvimento de competências e habilidades,
com o referencial teórico da BNCC.
• Conselho de Classe Participativo.
• Gestão de Grupo para constituição das comunidades de aprendizagens.
• Aulas de campo.
• Práticas desportivas (Escolinhas, Festivais desportivos e Olimpíadas).
• Aulas de Inglês incluídas na grade curricular, também com o material da
Edebê e cuidadosamente preparadas por profissionais altamente
capacitados.
• Cultivo da espiritualidade (oração e celebrações).
• Material didático digital e Plataforma digital da Edebê (a partir do 6º ano).
• Salas com internet.
• Educação Ambiental - Espaço Verde.
• Tutoria em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática (EFII).
• Letramento Digital + Projeto de EducAção Digit@l.
• Simulado no nono ano.
• Olimpíada de Informática e Matemática.
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EnSinO MédIo
Investir no futuro é exercitar com o jovem o protagonismo, a
criatividade empreendedora, a cidadania solidária, e a espiritualidade
que dão sentido à construção de um Projeto de Vida feliz.
O Ensino Médio do Colégio Salesiano oferece aos adolescentes um
ambiente saudável, alegre, seguro e acolhedor, inspirado no Sistema
Preventivo de Dom Bosco, que se traduz no “jeito sempre novo de
educar”, atento aos desafios de preparar os adolescentes e jovens para
um mundo em rápida mudança, capazes de pensar, imaginar novos
futuros possíveis, experimentar, criar, mudar, porém, cultivando valores
evangélicos e humanistas que nos foram transmitidos.
Para concretizar este projeto e valorizar os atributos de cada aluno o
Salesiano oferece:
• Aulas no período matutino nas áreas de CHT, CNT, LCT e Matemática.
• Plataforma digital da EDEBÊ com ecossistema integrado para acesso a
alunos, professores e pais.
• Todas as salas com acesso à internet para fins pedagógicos.
• Duas opções de Língua estrangeira: Espanhol e Inglês.
• Simulados (ACAFE, UFSC, UDESC e ENEM).
• Projeto Vestibular 100%.
• Aulas de Apoio pedagógico e tutoria em Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Matemática, Química e Física.
• Aulas em laboratórios da UNIVALI.
• Aulas de Campo.
• Grupos de estudo com tutores.
• Oficinas artísticas: teatro, música e artes plásticas (Eletivas).
• Oficinas de Sociologia (Eletivas).
• Treinos Esportivos (Eletivos).
• Projetos de voluntariado para grupos de interesse.
• Gestão de Grupo para constituição das Comunidades de
Aprendizagem.
• Orientação vocacional e profissional.
• Articulação da Juventude Salesiana – Grupo de interesse.
• Educação digital através dos projetos “Letramento Digital” e
“EducAção Digit@l”.
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EsColINhaS EsPorTIvaS - InFanTIl i Ao 5º anO eF
As escolinhas de esporte funcionam das 17h35 às 19h, uma vez por semana.
A matrícula para estas atividades acontece no mesmo dia das matrículas da
escola.

AtiVIdaDE

DiA

NÍveL

3º ao 5º ano - M.
1º e 2º anos
BASQUETE
3º ao 5º ano - Fem.
Uma vez por semana
Ed. Infantil
1º e 2º anos

FUTSAL

Uma vez por semana

Ed. Infantil I e II
1º ano
4º ano
5º ano
Ed. Infantil II e III
1º ano
2º ano
3º ano
2º ano
4º e 5º ano
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LocAL

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Ginásio
Q. Ed. Infantil
Ginásio
Q. Ed. Infantil
Q. Ed. Infantil

Segunda
Segunda
Terça
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
Sexta
Sexta

Q. Ed. Infantil
Q. Coberta 2
Q. Coberta 1
Ginásio
Q. Ed. Infantil
Q. Coberta 2
Q. Coberta 2
Ginásio
Q. Coberta 2
Ginásio

AtiVIdaDE

NÍveL

DiA

VOLEIBOL

4º ao 5º anos - M./Fem.
2º e 3º anos - M./Fem.

Quarta
Sexta

Q. Coberta 1

HANDEBOL

3º ao 5º ano Fem
3º ao 5º ano M.

Segunda
Quinta

Q. Coberta 1
Q. Coberta 1

Uma vez por semana

Uma vez por semana

LocAL

1º ao 4º ano - Avançado Segunda
Inf. 3 e 1º ano - Iniciante
Terça
CARATÊ
Sala de Caratê
Uma vez por semana
2º a 6º ano - Iniciante
Quinta
5º a 9º ano - Avançado
Sexta

Of icINas CUlTurAiS

Ed. inFAnTil - EnS. fuNdAMenTAl i E iI
TurMA
MÚSICA

Uma vez por semana

TEATRO

Duas vezes por semana

SegUNda

TerÇA

QuInTa

LocAL

Ed. Infantil
e 1º ano

3º ao
5º ano

2º ao
5º ano

Estudio de
Música

Ens. Fund.

Auditório
Domingos Sávio

(avançado)

Ens. Fund.

-------

(anos finais)

(iniciante)
(anos finais)

e E. Médio

e E. Médio

das 13h25 às 15 horas

das 13h25 às 15 horas
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ParCEriAS
StuDIo dE DanÇA meRy RosA
A parceria firmada entre o Colégio Salesiano e o Studio de Dança Mery Rosa
propicia aos alunos o desenvolvimento corporal através da dança em suas
várias modalidades, no colégio, após as aulas.
A matrícula para as aulas de dança acontecerá no Studio de Dança Mery Rosa.
As rematriculas dos alunos que já frequentaram as aulas em 2018 devem ser
feitas até dia 10 de dezembro, após essa data serão abertas as vagas para
novos alunos se matricularem para 2019.
Studio Mery Rosa
Fone: (47)3344.3968
Av. José Eugênio Müller, 1299 – Vila Operária, Itajaí

TurMA
Children I

(de 6 a 8 anos)

Children II

(de 8 a 11 anos)

Baby Class

(de 3 a 6 anos)

DiAs

HorÁRiO

Segunda e Quarta-feira

das 17h45 às 18h45

Terça e Quinta-feira

das 17h45 às 18h45

Sexta-feira

das 17h30 às 18h30
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ParCEriAS
CcAa
A parceria entre o Colégio Salesiano Itajaí e o CCAA é um projeto de sucesso,
que iniciou em 2001 e tem crescido e se estruturado, sempre atendendo às
inovações e necessidades de cada educando. As Instituições (Salesiano e
CCAA) têm como foco o compromisso com o aprendizado integral de seus
alunos.
Importante: o aluno do Colégio Salesiano é beneficiado com um desconto
de 30% para estudar em turmas no Colégio, ou em turmas nas unidades do
CCAA Itajaí e Balneário Camboriú.
CCAA Itajaí:
Fone: (47) 3348-1663
Rua Samuel Heusi, 233 – Centro
Whatsapp: (47)99263-4069

TurMA

DiAs

HorÁRiO

1º ano EF - Kids 1

2ªs e 4ªs
3ªs e 5ªs

das 10h15 às 11h15

2ªs e 4ªs
3ªs e 5ªs
3ªs e 5ªs

das 17h50 às 18h50

2º ano EF - Kids 3

2ªs e 4ªs
3ªs e 5ªs
3ªs e 5ªs

das 17h50 às 18h50

3º ano EF - Kids 5

4º ano EF - Kids 7

2ªs e 4ªs
2ªs e 4ªs
3ªs e 5ªs
3ªs e 5ªs

2ªs e 4ªs
5º ano EF - Preteen 1
3ªs e 5ªs
(já alunos CCAA)
3ªs e 5ªs

TurMA

das 17h50 às 18h50

das 10h15 às 11h15
das 17h50 às 18h50

das 9h às 10 horas

DiAs

HorÁRiO

6º ano EF - Preteen 1
(alunos novos)

2ªs e 4ªs das 16h às 17h10

6º ano EF - English 1
(já alunos CCAA)

2ªs e 4ªs das 14h às 15h15
3ªs e 5ªs das 16h às 17h15

Acima de 12 anos

2ªs e 4ªs das 14h às 15h15
3ªs e 5ªs das 16h às 17h15

(alunos novos iniciantes)

das 17h50 às 18h50

English 3

2ªs e 4ªs das 16h às 17h15
3ªs e 5ªs das 14h às 15h15

das 9h às 10 horas

Teen 5

2ªs e 4ªs das 14h às 15h15

Teen 7

3ªs e 5ªs das 16h às 17h15

Teen 9

3ªs e 5ªs das 14h às 15h15

das 17h50 às 18h50
das 9h às 10 horas
das 17h50 às 18h50
das 17h50 às 19 horas
das 10h15 às 11h25
das 17h50 às 19 horas
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ROboMInD – RobÓTicA edUCacIoNAl
ROBOMIND – Robótica Educacional
O Curso é dividido em duas plataformas:
Inventors – 2º ao 4º ano EF
Indicado para crianças a partir de 7 anos, o curso Inventors é constituído por
dois módulos de um ano cada e é aplicado semanalmente em encontros com
duração média de 1h30. Para estimular o desenvolvimento, os estudantes
recebem, durante as aulas, kits Lego Wedo ®, materiais de apoio como tablets
para programação, guias com instruções para as construções e material
didático individual com temas e conteúdos explorados durante os encontros.
Robotics – 5º ao 9º ano EF
A robótica envolve e articula conceitos da ciência, tecnologia, engenharia e
matemática através de experiências capazes de solucionar problemas e
desafios gerando novas tecnologias.
No curso Robotics, são apresentados, em cada aula, temas relacionados ao
cotidiano do estudante e cenários desafiadores que irão estimular a busca de
soluções por meio da construção e programação de mecanismos robóticos
feitos com o kit EV3 ®. A dinâmica das aulas, com foco no trabalho em equipe e
na divisão de tarefas, estimula a socialização, a comunicação e o
desenvolvimento de atitudes e habilidades como a cooperação, próatividade,
gerenciamento de conflitos, comprometimento, foco em resultados e o
raciocínio lógico.

SegUNda
das 15h30 às 17 horas ROBOTICS
das 17h35 às 19 horas ROBOTICS

TerÇA
das 17h35 às 19 horas INVENTORS

Contato para informações e matrícula na Robótica:
Dylan Coelho
Telefone/Whatsapp: (47) 99919-0440
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SexTA
das 10h às 11h30 INVENTORS
das 13h30 às 15 horas ROBOTICS

TreINos E ofICinAS arTÍsTicAS
TreINos ESpoRtIVos
As atividades esportivas e culturais destinadas aos alunos do período
matutino não possuem custos extras, com exceção das oficinas de teatro, e de
caratê (vide pg. 13). Para participar o aluno receberá uma ficha de inscrição no
início do ano letivo.

AtiVIdaDE

HorÁRiO

BASQUETE

Segunda e Quarta-feira
6º, 7º e 8º Ano M. - das 13h25 às 14h30
9º Ano e EM M. - das 14h30 às 15h30
6º, 7º e 8º Ano FEM. - das 15h30 às 16h30
9º Ano e EM FEM. - das 16h30 às 17h30

Masculino

Terça e Sexta-feira
8º e 9º Ano - das 13h25 às 14h40
9º Ano e 1º EM - das 14h40 às 15h45
2º e 3º EM - das 16h às 17h30
Quarta e Sexta-feira
6º e 7º anos - das 13h25 às 14h15
6º e 7º anos - das 14h15 às 15 horas

FUTSAL

Quarta e Sexta-feira
6º ao 3º Ano EM - das 15h30 às 17h30

HANDEBOL

Segunda e Quinta-feira
6º, 7º e 8ºAno M. - das 13h45 às 14h35
6º, 7º e 8º Ano FEM. - das 14h35 às 15h25
9º ano e EM FEM. - das 15h40 às 16h30
9º ano e EM M. - das 16h30 às 17h25

Xadrez

Segunda e Quinta feira
6º ano ao Ensino Médio - das 13h25 às 17h30

FUTSAL

Feminino
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AtiVIdaDE

TreINos ESpoRtIVos
HorÁRiO

VOLEIBOL

Terça e Quinta-feira
6º, 7º e 8º Ano M. - das 13h25 às 14h25
6º, 7º e 8º Ano FEM. - das 14h25 às 15h20
9º ano e EM FEM. - das 15h40 às 16h40
9º ano e EM M. - das 16h40 às 17h30

TÊNIS DE MESA

Sexta-feira
6º, 7º e 8º Ano (todos) - das 13h25 às 15h
9º ano e EM (todos) - das 15h20 às 16h50

Obs – Estes horários poderão sofrer alterações de acordo com o número de alunos interessados.

EDucAÇãO FísICa dO eNsINo mÉDiO
- Treinos esportivos no colégio
- Treinos em fundações
- Academias

AtiVIdaDE

OﬁCInaS ArTísTIcaS

HorÁRiO

MÚSICA

Segunda e Quarta-feira
Os horários serão definidos em diferentes
oficinas, conforme disponibilidade dos
alunos interessados.

TEATRO

Terça e Quinta-feira (vide página 13)

*A oficinas de teatro tem o custo de R$ 161,60 por mês e a matrícula deve ser feita na secretaria pelos pais ou
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ofICinAS de SOciOLogIa E arTEs
As disciplinas de Artes e de Sociologia para o Ensino Médio são ministradas no
período vespertino, em forma de oficinas semanais ou quinzenais. As
inscrições acontecem no início do ano letivo.
Artes – As atividades realizadas nas oficinas despertam para a sensibilidade
artística e para a criatividade. As produções dos grupos são socializadas nos
projetos da Escola. São oferecidas atividades na área das artes visuais, do teatro
e da música.
ARTES
VISUAIS

Oficina de Projetos - Decoração de eventos
Oficina de Criação - Teoria e prática da Arte Visual

ARTES
CÊNICAS

Oficina de Projetos - Noite da Poesia/Declamação/Sessão Cívica/Oratória
Oficina de Criação - Criar e produzir roteiros teatrais e performances.

MÚSICA

Banda para Celebrações Religiosas
Laboratório de música
Aula de Canto e Formação de Coro Cênico
Prática de Conjunto
Grupo de Percussão

Sociologia – Como protagonistas dos projetos, os alunos definem a
problemática onde querem agir e constroem seu Plano de Ação, em parceria
com o professor orientador. Através deste projeto os alunos também podem
optar por desenvolver ações de voluntariado ou atuarem como tutores em aulas
de apoio.
GRUPOS DE 2018
• Voluntariado Asilo Dom Bosco
• Voluntariado Hospital Pequeno Anjo
• Voluntariado Hospital Marieta
• Grupo Solidariedade
• Projeto Socioambiental - Lixo na escola
• Projeto Socioambiental - Salve a Praia Brava

• Equipe Promoção Conferências de Sociologia
• Oficina de Profissões e Orientação vocacional
• Voluntariado na Educação Infantil do Salesiano
• Articulação da Juventude Salesiana - AJS
• Laboratório de Sociologia
• Tutoria nas aulas de Apoio

OBS - Alunos impossibilitados de virem ao Colégio por motivo de trabalho, treinos ou estudos
complementares no período vespertino, poderão optar por um trabalho artístico trimestral,
com orientação de um profissional de Artes, no Colégio. Em Sociologia, participarão, a cada
trimestre, de uma conferência sobre questões relevantes na área, tendo como referência os
temas transversais dos PCNs e, como produto final, a produção de textos
dissertativo-argumentativos.
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VEsTibULar 100%
Os alunos do Terceirão do Colégio Salesiano participam de aulas especiais de preparação
para o vestibular e o ENEM, no período vespertino. O projeto prevê também encontros
de orientação profissional e vocacional, simulados tendo como matriz de referência o
ENEM, UFSC, ACAFE e UDESC e visitas nas universidades.
O Terceirão conta ainda com o "Revisional ENEM", material específico para treinar as
habilidades e competências avaliadas no ENEM, que é utilizado nas aulas do período
vespertino.
O Nono Ano do EFII e o Primeiro e Segundo Ano do Ensino Médio participam de
Simulados uma vez por trimestre, aos sábados.
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ProJEtoS
ConHEça AlGunS de NOsSos ProJEtoS
CCP – Conselho de Classe Participativo
Com a preocupação de tornar o nosso processo avaliativo voltado para a participação e
parceria entre professores, alunos e pais, temos investido no Conselho de Classe
Participativo como forma de “quebrarmos” os padrões convencionais de que a avaliação
é somente “coisa de professor”. Desta forma, a cada ano, alcançamos resultados valiosos
na aprendizagem das crianças e jovens em todos os aspectos (cognitivo, social e afetivo)
e na parceria com os pais, que, inseridos à visão da aprendizagem integral, têm
participado e partilhado com a Escola todos os percursos dos seus filhos, bem como
contribuído para que esta avaliação resulte em avanços bastante positivos para cada
aluno(a).
Todo o processo tem início no começo do ano, quando os professores regentes, junto
com a sua Comunidade de Aprendizagem, traçam os objetivos individuais e coletivos;
estes serão “trabalhados” ao longo do ano, mas sempre revisados e repensados nos CCPs
(Conselhos de Classe Participativos) que contam com a presença dos professores, alunos,
pais, ou responsáveis, coordenação pedagógica e orientação educacional.

Gestão de Grupo
A Gestão de grupo, realizada do 6º ao 3º ano do EM, com estabelecimento de objetivos,
metas e seus indicadores, os Conselhos de Turma, os Conselhos de Classe Participativos,
os Conselhos dos Professores e as “Rodas” constituem-se em momentos privilegiados de
avaliação, de exercício da democracia e de diálogo entre os alunos, professores, pais,
corpo técnico da escola e direção, onde são avaliadas as metas estabelecidas pelo grupo,
a performance dos mesmos e as metas estabelecidas pela escola.
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ProJEtoS
ConHEça AlGunS de NOsSos ProJEtoS
AJS
A Articulação da Juventude Salesiana (AJS) é uma rede de apoio múltiplo entre os
variados grupos de jovens, que se identificam com a Espiritualidade Juvenil Salesiana e
querem vivê-la.
No Colégio Salesiano, a AJS se estrutura a partir dos Grupos de Interesse, que seguem
programação e atividades específicas, com assessoria de um educador. No entanto, na
vivência grupal, alguns elementos educativos são constantes:
• Conhecimento de si.
• A descoberta do valor do outro.
• O incentivo ao protagonismo.
• O exercício da liderança.
• Iniciação no empenho social e político.
• Aprofundamento da experiência eclesial.
• Amadurecimento da decisão vocacional.
Encontros: Toda sexta-feira, das 14 às 16 horas.
LEAS
O LEAS é o Laboratório de Educação Ambiental do Salesiano. Formado por alunos do
Ensino Fundamental e Médio; o grupo realiza atividades no Espaço Verde com os alunos
do turno vespertino. Com criatividade e de forma lúdica, os alunos transformam seus
conhecimentos em atividades concretas, mostrando que o nosso futuro depende do
envolvimento e atitude de cada um, no cuidado com a natureza.
Espaço Verde
É uma grande área verde situada no bairro Dom Bosco e disponibilizada aos alunos,
onde acontecem encontros de grupo, aulas de campo, projeto CONTRATURNO,
atividades do LEAS, entre outros.
Dispõe de trilhas ecológicas, muitas plantas, árvores frutíferas, horta, parque, estrutura
destinada para atividades multidisciplinares.
Acompanhe o site para conhecer todos os projetos realizados no Salesiano.
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ALimENtaÇÃo - EsPaçO GoUrMet
Inaugurado em 2018, o Espaço Gourmet é um ambiente acolhedor que
oferece as refeições aos alunos do Projeto Contraturno, bem como
fornece almoço para todo o público atendido no Colégio Salesiano.
Neste espaço, são servidos em média 140 almoços diariamente. Além de
fornecer uma refeição saudável e de qualidade, o Espaço Gourmet
atende a necessidade das famílias cujos filhos precisam ficar na escola
para alguma atividade no turno vespertino. A equipe conta com uma
chefe de cozinha, quatro funcionários e uma nutricionista (Aline
Mendonça Ogata - CRN 4517)

ALimENtaÇÃo - CAnTinA
A Cantina fica aos cuidados da equipe La Cantina, com atendentes
capacitadas e dedicadas para atender os alunos. O menu disponível
conta com diversas opções de lanches, incluindo opções para
vegetarianos e intolerantes.
A La Cantina trabalha com venda de fichas antecipadas para evitar filas
nos horários de recreio e atende das 7h às 19 horas de segunda a
sexta-feira.
Venha nos fazer uma visita!

Presença Salesiana em Itajaí:
- Colégio Salesiano
- Paróquia Dom Bosco

- Parque Dom Bosco
- Lar Padre Jacó
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DatAS imPOrTanTEs
Para visualizar o cronograma completo, acesse
www.salesianoitajai.g12.br/secretaria/cronograma

JanEiRO
01

Atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

FevEReIro
04
02
08 e 09
07
11 e 12
11
11
13
13
27

Início da Semana Pedagógica com os professores e educadores de apoio - 8h
Início das missas na capela do Colégio Salesiano.
Escola de Acompanhamento para todos os educadores
Entrega de Materiais para EI e EFI
Agendamento das entrevistas para os alunos novos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
Entrevista com pais de alunos novos da EI e 1º ano
Início do ano letivo para os alunos do 2º do EF ao 3º ano do EM e das atividades extracurriculares (treinos e escolinhas)
Início das aulas do PROJETO CONTRATURNO para 2º ao 5º ano EFI.
Início das aulas da Educação Infantil e 1º ano EF1.
Início das aulas do PROJETO CONTRATURNO para Educação Infantil e 1º ano EF1.
Reunião com os pais da EI e 1º ano – “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. Às 19h15 - Capela e Sala de Aula

maRçO
04 e 05
06
07
11
12
13
14
29

Recesso Escolar - Carnaval
Quarta-feira de Cinzas - aula no período vespertino
Reunião com os pais do EFI (2º e 3º ano) “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. - 19h - Capela e Sala de Aula
Reunião com os pais do EFI (4º e 5º ano) “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. - 19h15 - Capela e Sala de Aula
Reunião com os pais do EFII (6ºAB e 7º ano) “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. - 19h30 - Capela e Sala de Aula
Reunião com os pais do EFII (6º CD, 8º e 9º ano) “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. - 19h30 - Capela e Sala de Aula
Reunião com os pais do Ensino Médio “Escola e Família: parceiras na arte de educar”. - 19h30 - Capela e Sala de Aula
Provas de 2ª Chamada

ABriL
18
18
19
21

Aula para o período matutino (6º ao 3º EM e Projeto Contraturno).
Recesso escolar para o período vespertino (EI e EF 1º ao 5º ano)
Recesso - Sexta-feira da Paixão
Páscoa

maIo
01
10
10
13
10
10
11

Feriado - Dia do Trabalhador
Encerra o primeiro trimestre letivo
Provas de segunda chamada, às 14 horas, para EF Anos Finais e EM. Salas do EM - 3º andar
Inicia o Segundo Trimestre letivo
Homenagem para as mães - 6º e 7º ano
Homenagem para as mães - EFI (2º ao 5º ano)- 16h15 - quadra coberta
Homenagem para as mães - EI e 1º ano EF - 10h30
Churrasco em Homenagem às mães.
Celebração do Dia das Mães na capela do Colégio, às 19 horas
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JUnHo
15
17
20
21
28
29

Dia da fundação de Itajaí - Feriado municipal
Entrega de pareceres da Educação Infantil
Corpus Christi
Recesso Escolar
Provas de 2ª Chamada
Festa Junina do 6º ano do EF ao 3º ano do Ensino Médio

JUlHo
08
12
15 a 26
29

Abertura da MICRO-OLIS - 19h30 (Ed. Infantil e 1º ano EFI)
Cerimonial de Encerramento da MICRO-OLIS
Recesso Escolar para os alunos
Início do 2º semestre letivo.

AGosTO
09

Homenagem para os Pais 6º e 7º ano
Homenagem para os pais - EI e 1º ano EF - às 16h15
Homenagem para os pais - 2º ao 5º ano - às 10h30

10

Churrasco em homenagem aos Pais
Celebração de Ação de Graças pelo Dia dos Pais às 19 horas – Capela do Colégio.
Dia dos Pais
Provas de 2º chamada
Término do 2º trimestre letivo.
Início do 3º trimestre letivo.

11
23
23
26

SEteMbRO
07
27

Independência do Brasil. Desfile Cívico.
Provas de segunda chamada, às 14 horas, para EF Anos Finais e EM

OuTUbRo
12
13 e 14
14
15
25

Dia de Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil
Congresso do Sistema Preventivo - IMA POA
Recesso Escolar
Dia do professor
Provas de segunda chamada, às 14 horas, para EF Anos Finais e EM.

NOveMbRO
02
15
19

Feriado. Dia de Finados.
Feriado da Proclamação da República.
Provas de 2ª chamada

DEzeMbRO
09
10
11
13
16
23 e 24
26 e 27
30 e 31

Festa de Encerramento da EI e EFI
Celebração de Encerramento do EFI 2º ao 5º ano
Formatura do Terceiro Ano do EM.
Cerimônia de conclusão do Ensino Fundamental – Nono ano – 20h
Celebração de Encerramento para a Comunidade Educativa
Não haverá expediente
Expediente normal (das 8h às 12 horas e das 13 às 17h30)
Não haverá expediente
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OBseRvAÇõEs
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