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Nossa Escola, o Colégio
Silvio Gonzalez
O Colégio Silvio Gonzalez almeja formar indivíduos reflexivos, críticos e autônomos, 
com visão humanizada, que atuem de maneira ética no desenvolvimento de uma 
sociedade em constantes transformações. As ações pedagógicas organizam-se, a 
fim de oportunizar experiências de aprendizagem que contribuam para desenvolver 
saberes, valores e atitudes, possibilitando a transferência dos conhecimentos 
escolares aos demais espaços de vivências.

Ed. Infantil: Rua Atenágoras, 96/104, Bairro do Limão, São Paulo/SP.
Ensino Fundamental e Médio: Avenida Deputado Emílio Carlos, 620, 
Bairro do Limão, São Paulo/SP.

NOSSA ESCOLA
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CURSOS

Educação Infantil
Na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, acolhe as vivências 
e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no 
contexto de sua comunidade, tendo como objetivo ampliar o universo de 
experiências, conhecimentos e habilidades, diversificando e consolidando  as novas 
aprendizagens, a socialização, a autonomia e a comunicação.

Nessa etapa, as descobertas surgem como consequência direta das interações e 
brincadeiras, mediadas pelos professores.

Para conforto e tranquilidade de pais e alunos, a Educação Infantil dispõe de prédio 
exclusivo, com entrada própria e instalações projetadas especificamente para essa 
faixa etária: salas de aula com mesas e cadeiras pequenas, sanitários com pias e 
vasos rebaixados; áreas de recreação acolhedoras e seguras.

HORÁRIOS:
Manhã: 7h45 às 11h45
Tarde: 13h15 às 17h15
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Fundamental - Anos Iniciais
No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela 
consolidação das aprendizagens iniciadas na Educação Infantil e pela ampliação 
das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, 
considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda 
precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas 
e os interesses pela vida social, possibilitando lidar com sistemas mais amplos, que 
dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, 
com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.

Em razão disso, a cada ano, novos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
são elencados, garantindo um aprendizado progressivo nos diferentes 
componentes curriculares.

Em termos de infraestrutura, o 1º ano ocupa o espaço da Educação Infantil, e  a 
partir do 2º ano, os alunos passam a estudar em uma  unidade exclusiva para esse 
segmento  e a utilizar Ateliê de Artes, Sala de Robótica, Laboratório de Ciências e 
Humanas e o Espaço de Convivência.

HORÁRIOS:
Manhã: 7h20 às 11h50
Tarde: 13h15 às 17h45
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Fundamental - Anos Finais
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com 
desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 
apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados 
às áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de novos repertórios.

A partir do 6o ano, o desenvolvimento da autonomia dos alunos se intensifica. Eles 
são estimulados a adquirir uma postura mais madura nos estudos, a tomar para si a 
responsabilidade sobre sua rotina escolar, seu desempenho e evolução acadêmica. 
O acompanhamento é através de orientações de estudos individuais, 
monitoramento dos resultados e de oportunidades diversas, tanto para quem 
precisa recuperar conteúdos como para quem queira avançar em ritmo mais 
acelerado. Desta forma, são oferecidos , aulas de apoio escolar no contraturno, 
módulos preparatórios para olimpíadas acadêmicas e oficinas de redação, 
proporcionando assim, a formação integral dos nossos alunos.

HORÁRIOS:
Manhã: 7h15 às 11h45
Tarde: 13h15 às 17h45
*Nos dias de 6ª aula os alunos sairão 
às 12h35 (manhã) e às 18h35 (tarde).
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Novo Ensino Médio
O que é o Novo Ensino Médio?

A partir de 2021, as escolas de Ensino Médio deverão se adequar à Lei da reforma 
do Ensino Médio, que prevê mudanças na carga horária e na organização curricular 
que passa a ser dividida em: Formação Geral Básica que atende todos os 
pressupostos da BNCC e Itinerários Formativos, que vinculam as competências 
das áreas do conhecimento(BNCC) a eixos estruturantes.

O Colégio Silvio Gonzalez, mantendo o compromisso sempre em oferecer um 
ensino forte e de qualidade, organizou a matriz curricular contemplando a Formação 
Geral Básica, os Itinerários Formativos e os Cursos Eletivos obrigatórios e 
optativos, tendo a proposta de abordar o saber de maneira mais ampla e integrada. 

A Formação Geral Básica faz a apropriação na formação integral, dando as bases e 
as exigências dos vestibulares e do ENEM contemplando as seguintes áreas do 
conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias.

Duração 
de 03 anos

Cursos de 
conteúdo

prático
Preparar para

os exames 
externos

Consolidar e 
aprofundar os 

conhecimentos
prévios

FGB + IF + EL 
= 35 AULAS



Os Itinerários Formativos são o conjunto de componentes (trilhas), projetos, 
oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho. Eles possibilitam a 
contextualização do que é ensinado e permitem que os estudantes se aprofundem 
na área de maior afinidade, sendo oferecido: Ciclo acadêmico básico, Núcleo de 
estudos em Linguagens e Humanidades e Núcleo de estudos em Ciências da 
Natureza.

Nas Eletivas, favorecemos o desenvolvimento das habilidades e competências, 
priorizando o viés prático, promovendo um trabalho com o conteúdo, em um 
contexto que faça sentido para o aluno e sirva como ferramenta para a resolução de 
problemas do mundo contemporâneo. Os cursos oferecidos serão:

Sociologia, Empreendedorismo Criativo, Projeto de Vida, Língua Inglesa, 
Educação Física e Práticas Esportivas.

Em parceria com as famílias, trabalhamos com afinco para oferecer aos jovens uma 
formação consistente, que lhes permita não somente o ingresso nas mais 
disputadas instituições de Ensino Superior do Brasil e de outros países, mas 
também a permanência e o bom desempenho nos cursos escolhidos.
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HORÁRIOS:
Manhã: 7h15 às 11h45
Tarde: 13h15 às 17h45
*Nos dias de 6ª aula os alunos sairão 
às 12h35 (manhã) e às 18h35 (tarde).
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MATERIAL

Em 2021, os alunos do 6º ano ao Ensino 
Médio, utilizarão o Anglo Learning Book. 
Consiste numa solução inovadora, simples e 
completa que conectará alunos e escola 
através de uma plataforma com conteúdo 
pedagógico totalmente digital. Cada aluno 
receberá um chromebook para ter uma 
experiência conectada digitalmente e também 
com as competências que o século XXI 
demanda. 

Material Didático

SISTEMA ANGLO DE ENSINO

Moderno, atualizado, organizado e forte em 
conteúdo, o material que utilizamos traz conceitos 
precisos, que instigam o aluno a pensar, 
questionar e usufruir das propostas por meio de 
experiências, análises, deduções e constatações.

LEARNING BOOK (ANGLO + PLURALL + CHROMEBOOK)
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Escola de idiomas mais renomada do Brasil, com 
mais de 80 unidades educacionais. É assim, 
atualizando o presente, que ajudamos a abrir as 
portas para um futuro cada vez melhor e com 
menos fronteiras.

Através da robótica, dentro de nossa metodologia, 
fornecemos subsídios tecnológicos e 
psicopedagógicos para preparar o aluno para 
resolver problemas, de forma independente ou em 
equipe, e propomos, além de ser usuário, que ele 
seja também construtor de tecnologia, seja qual for 
a profissão que escolha.

A educação empreendedora proposta pelo Sebrae 
para o Ensino Fundamental incentiva os alunos a 
buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, 
além do espírito de coletividade. A ideia é a de que 
a educação deve atuar como transformadora desse 
sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao 
desenvolvimento das habilidades e dos 
comportamentos empreendedores.

Projetos Educacionais

PROJETOS
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A Agenda Edu é o aplicativo escolar que entende as 
necessidades do cotidiano escolar e conecta 
milhares de pessoas para transformar jornadas 
educacionais. Portanto, todas as comunicações 
relacionadas à rotina escolar estão centralizadas 
nessa plataforma de modo simples, rápido e prático.

Inovar na experiência de ensinar e aprender. Esta é 
a proposta do Google for Education, uma solução 
na área de educação do Google que oferece a 
professores e alunos uma nova forma de estudo 
dentro e fora da sala de aula. Dentro dessa 
iniciativa, temos o projeto Aluno Tutor, no qual os 
alunos se apropriam ainda mais das ferramentas 
digitais e conquistam seu certificado global validado 
pelo Google.

Tecnologia e Inovação
T&I



A, E & M
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Arte, Educação e Movimento
Educação Infantil e 1º ano

Espaço Criativo | Criative Hub

 

Laboratório de Vivências | Role Play Room
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Educação Infantil e 1º ano

Sala de Psicomotricidade | Psychomotricity Room

 

Horta | Garden

Arte, Educação e Movimento
A, E & M
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Fundamental - Anos Iniciais (2º ao 5º ano)

Espaço de Inovação e Estudos | Innovation & Study Space

 

Arte, Educação e Movimento
A, E & M
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Fundamental - Anos Iniciais (2º ao 5º ano)

Ateliê de Arte | Art Studio

 

Sala de Robótica | Robotics

Arte, Educação e Movimento
A, E & M
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Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

Sala Google For Education

Arte, Educação e Movimento
A, E & M
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Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

Ateliê de Arte | Art Studio

 

Sala de Aula Multimídia | Multimedia Classroom

Arte, Educação e Movimento
A, E & M



EXTRAS
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Atividades 
Extracurriculares
Oferecemos cursos de acordo com a faixa etária dos alunos. Os cursos oferecidos 
são: ginástica rítmica, teatro, tênis, judô, balé, dança, natação, futebol e vôlei. No 
decorrer do ano, poderão ser introduzidos novos cursos. As turmas serão abertas 
mediante o número mínimo de alunos da respectiva modalidade.

Atestado Médico
Atendendo às orientações legais e primando pela segurança dos nossos alunos, 
solicitamos o atestado médico obrigatório para prática esportiva (educação física, 
cursos extras e participação em eventos de natureza esportiva).

Transporte Escolar
O Colégio Silvio Gonzalez não possui transporte próprio, porém fornece uma lista 
de transportadores que atendem os alunos. Independente desta lista, orientamos 
aos pais/responsáveis que façam as devidas análises antes da contratação do 
serviço.



UNIFORMES
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Uniformes
Os alunos deverão assistir às aulas regulares  obrigatoriamente uniformizados: 
camiseta, blusão, calça e/ou bermuda com o logo desta  Instituição de Ensino.  Nas 
atividades de Educação Física: bermuda e/ou calça do uniforme escolar além do 
tênis.

Os alunos do Ensino Médio terão autorização para usar calça jeans somente na cor 
azul marinho sem customização, salvo quando houver atividade física que deverão 
utilizar a bermuda e/ou calça do uniforme além do tênis.

Os uniformes podem ser adquiridos no seguinte endereço:

Loja Look Mania
R. Atenágoras, 70, bairro do Limão.
Telefone: (11) 3951-4229
WhatsApp: (11) 94142-6684



REUNIÃO
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Reunião com os pais 
e/ou Responsáveis
A equipe pedagógica do Colégio Silvio Gonzalez coloca-se à total disposição, com 
o devido agendamento prévio de horário na secretaria, para atender aos 
pais/responsáveis individualmente sempre que necessário.

Critérios de Avaliação
A avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem envolve a análise do 
conhecimento e das técnicas específicas adquiridas pelo aluno e também aspectos 
formativos, através da observação das suas atitudes referente à presença nas 
aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade com que 
assume o cumprimento do seu papel. Será realizada de forma contínua, cumulativa 
e sistemática

     Educação Infantil e 1º ano:

Na Educação Infantil e para os alunos do 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, a avaliação será sistemática, contínua e processual, abordando os 
aspectos cognitivo, psicológico, socioafetivo e psicomotor, sendo as sínteses 
registradas trimestralmente em forma de Relatório Pedagógico.



AVALIAÇÃO
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Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de cada
componente curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos objetivos 
gerais de formação educacional que norteiam a Instituição de Ensino. O processo 
de avaliação servirá, então, de alavanca ao aluno e não como instrumento de 
seletividade.

O sistema de avaliação do Colégio Silvio Gonzalez, a depender do componente 
curricular, divide o ano letivo em 3 (três) etapas trimestrais.

Durante cada trimestre, em momentos diferenciados e com objetivos específicos e
complementares, serão utilizados os instrumentos avaliativos definidos para o 
Segmento de Ensino, são eles:

   Educação Infantil e 1º Ano - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental

Verificação de 
Aprendizagem

VA1
Verificação da Aprendizagem ao longo do trimestre. Ocorrerão 
sem aviso prévio e serão realizadas individualmente, em duplas
ou grupos.

Projeto Temático Anual: Será desenvolvido em etapas e avaliado 
trimestralmente.VA2

Abaixo do Esperado
Insuficiente
Suficiente
Satisfatório
Plenamente Satisfatório

Abaixo do Esperado
Insuficiente
Suficiente
Satisfatório
Plenamente Satisfatório

ConceitoDescrição



AVALIAÇÃO
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     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º ano):

     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (3º ao 5º ano), Anos 
Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Ensino Médio:

Os resultados trimestrais serão obtidos por média aritmética simples, com a soma 
dos pontos obtidos em cada instrumento avaliativo.

Avaliações

AV1
Atividades Contínuas ocorrerão com ou sem aviso prévio e serão 
realizadas individualmente, em dupla ou em grupos. O professor 
deverá aplicar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
instrumentos, podendo distribuir os 10 (dez) pontos entre eles.
Avaliação de unidades de aprendizagem: elaborada a partir dos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

Avaliação de Múltipla Escolha: elaborada a partir dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento.

AV2

AV3

10

10

10

ConceitoDescrição

Avaliações

AV1
Atividades Contínuas ocorrerão com ou sem aviso prévio e serão 
realizadas individualmente, em dupla ou em grupos. O professor 
deverá aplicar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
instrumentos, podendo distribuir os 10 (dez) pontos entre eles.
Avaliação de unidades de aprendizagem: elaborada a partir dos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.AV2

10

10

ConceitoDescrição

P1 + P2 + P3 = Média Trimestral

3
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Exame Final
     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), 
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Ensino Médio:

O aluno deverá ter obtido a média final de aproveitamento igual ou superior a 6,0 
(seis) em todos os trimestres. O aluno com média final de aproveitamento inferior a 
6,0 (seis) e que tenha obtido melhoria de aproveitamento após estudos de Exame 
Final.

O Exame Final ocorrerá após a última síntese de Média Trimestral. Estará sujeito ao 
mesmo o aluno com média de aproveitamento inferior a 6,0 (seis), em até 4 
componentes curriculares.

O aluno que ultrapassar o limite máximo de até 4 componentes curriculares com 
média final inferior a 6,0 será automaticamente considerado retido.

EXAME FINAL



SUBS.
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Avaliações Substitutivas
     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano),  
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Ensino Médio:

O responsável pelo aluno poderá solicitar a prova substitutiva por email, no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis a contar da data do instrumento avaliativo que perdeu, 
mediante apresentação de justificativa da falta que seja amparada pelo Regimento 
e pela legislação em vigor.

Após o deferimento, a prova substitutiva será agendada em dias e horários 
determinados pelo Colégio, que divulgará antecipadamente aos alunos e às 
famílias. A elaboração da prova substitutiva obedecerá aos critérios definidos pela 
Direção de Segmento, respeitadas as características do/da ano/série.

Será cobrada uma taxa para realização da prova substitutiva, com valores 
divulgados e atualizados anualmente, e somente os alunos que estiverem em 
situação de internação hospitalar, que tenham contraído doença infectocontagiosa 
ou que estiverem em atendimento educacional especial, amparados pelo 
Decreto-Lei n.º 1.044/69 e pela Deliberação CEE n.º 59/09, serão isentados da 
respectiva taxa.

Se o aluno não fizer a prova substitutiva, será atribuída a nota 0 (zero) ao 
instrumento e em nenhuma hipótese haverá nova oportunidade para realizá-la, bem 
como a taxa cobrada não será reembolsada.



SUBS.
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Para as atividades contínuas AV1, previamente agendadas, não haverá 
substitutivas, devido serem desenvolvidas com estratégias diversificadas e 
dinamizadas, primordiando as habilidades e competências individuais, em duplas 
e/ou grupos.

Aulas de Apoio
     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), 
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Ensino Médio:

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – a Recuperação Intensiva, destinada aos 
alunos que apresentam necessidade de superar dificuldades e competências 
básicas imprescindíveis ao prosseguimento de estudos em etapa subsequente, 
ocorrerá, nesta unidade escolar, através do Projeto de Recuperação e Reforço, 
nesta Instituição de Ensino chamado de Aulas de Apoio, estendidas ao longo dos 
três trimestres letivos.
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Frequência
A Instituição de Ensino fará o controle sistemático de frequência dos alunos às 
atividades escolares, através dos registros dos professores no sistema de 
chamada, que nesta escola será online e, trimestralmente, adotará as medidas 
necessárias para que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o 
limite de 25% do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo.

As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e 
registradas pelo professor do componente curricular, com a finalidade de sanar as 
dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas, por 
motivos justos, a serem definidos no Plano Escolar.

A compensação de ausências não exime a Instituição de Ensino de adotar as 
medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nem a família e o 
próprio aluno de justificar suas faltas.

As atividades de compensação de ausências serão oferecidas aos alunos que 
tiverem suas faltas justificadas, nos termos da Legislação Vigente.

A compensação de ausências deverá ser requerida pelo Pai ou Responsável, no 
primeiro dia em que o aluno retornar à escola.

Esta Instituição de Ensino adotará controle de frequência a ser efetuado sobre o 
total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 75% para o conjunto dos 
componentes curriculares, para que o aluno seja promovido.

FREQUÊNCIA
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CRITÉRIOS

Critérios Disciplinares
     Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), 
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Ensino Médio:

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão 
acarretar ao aluno sanções disciplinares, não necessariamente na ordem abaixo 
relacionada, mas conforme a gravidade de cada caso:

1. Advertência verbal;
2. Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento 
ao Orientador Educacional ou, na falta deste ao Coordenador Pedagógico e/ou 
Diretor Pedagógico;
3. Comunicação oficial/escrita dirigida aos Pais ou Responsáveis;
4. Sanção Disciplinar temporária de participação em visitas ou demais 
programas extracurriculares;
5. Sanção Disciplinar por até 3 dias letivos;
6. Transferência por Questões Disciplinares para outra Instituição de Ensino 
nos termos da Legislação Vigente.

As Sanções Disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade 
da falta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, comunicando-se 
aos Pais ou Responsáveis imediatamente.
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GERAIS

Orientações Gerais
• Todo objeto pessoal é de total responsabilidade do aluno. O Colégio Silvio 
Gonzalez não se responsabiliza por danos e extrativos, assim como por itens não 
pedagógicos (celular, aparelhos eletrônicos etc.)

• Orientamos que os alunos utilizem somente objetos relacionados à rotina 
pedagógica e que o material escolar seja devidamente identificado.

• Para a liberação de saída do aluno ao término das aulas, sozinho, será necessário 
o preenchimento da autorização de saída por parte dos pais/responsáveis.

• Para a retirada dos alunos, ao término das aulas, solicitamos aos 
pais/responsáveis que não excedam o limite de 15 minutos, após esse limite será 
cobrada a taxa adicional de permanência.

• O aluno que chegar atrasado para a 1ª aula só poderá ingressar na sala de aula 
no início da 2ª aula, após isso, somente com a apresentação de atestado médico. O 
aluno é limitado a 03 atrasos no mês e após o 4º atraso sua entrada não será 
permitida sem motivo justificado.

• O desconto de pontualidade (4%) é concedido na mensalidade para o pagamento 
até o seu vencimento. Caso os pais ou responsáveis não recebam o boleto de 
cobrança, poderão consultá-lo na área restrita do site do Colégio ou entrar em 
contato com nosso departamente financeiro.
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GERAIS

• Os pais/responsáveis devem manter atualizados os seus telefones de contato, 
assim como e-mail e endereço residencial. Isso é imprescindível para que a escola 
possa contatá-los sobre a rotina escolar via agenda digital, Agenda Edu, ou em 
casos de emergência. Em caso de desatualização dos dados e a impossibilidade de 
contato, o Colégio não poderá ser responsabilizado por quaisquer ocorrências e 
tomará as atitudes viáveis.

• O Colégio não se responsabiliza pela utilização inadequada de redes sociais por 
parte dos alunos e seus familiares.

• Com objetivo de agilizar o atendimento aos pais/responsáveis e alunos, o Colégio 
Silvio Gonzalez disponibiliza através da Agenda Edu, os canais de atendimento de 
acordo com o interesse da solicitação/dúvida.

• Os demais casos não relatados neste manual serão avaliados pela Coordenação 
e Direção para as devidas providências.

• Para maiores informações entre em contato conosco ou então acesse os materiais 
informativos (Regimento Escolar, Normas e Regras) disponíveis em nosso site: 
www.silviogonzalez.com.br.



QUALQUER DÚVIDA ESTAMOS À DISPOSIÇÃO


