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IRMÃS JOSEFINAS

CARISMA – Assumimos o compromisso com a defesa da criança perseguida; 
apoiamos e colaboramos com o sacerdote em sua missão.

MISSÃO – Conduzida pelo Espírito do Senhor, a Josefi na engaja-se na luta em 
defesa da vida, sem medo de senti r “gosto esquisito dos márti res” que corre em 
suas veias.

ESPIRITUALIDADE – Encarna a Espiritualidade Cristocêntrico-Mariano-Josefi na 
numa místi ca eucarísti co-marti rial. Colaborando na missão do sacerdote, tem em 
Maria, Rainha dos Márti res, o referencial do martí rio coti diano, inspirado na vida 
oculta, simples e humilde da Família de Nazaré.
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INSTITUTO JOSEFINO
Fundado há 86 anos, de origem cearense. Surge em Fortaleza e tem por 

Patrono São José, a quem venera e presta culto, dispensando um amor fi lial.
O Insti tuto Josefi no ou Congregação das Irmãs Josefi nas marca sua presença 

evangelizadora nos  Estados do Ceará – Rio Grande do Norte – Piauí – Paraíba – Ma-
ranhão – Bahia – Acre – Rondônia – Amazonase na missão além fronteiras – França.

Desenvolve um trabalho de Evangelização:
− Junto aos jovens, crianças e adultos.
− Nas Escolas, paróquias e periferias.
− Na Pastoral Missionária e Catequéti ca.

Em fi delidade às exigências dos novos tempos:
− Compromete-se com a defesa da criança perseguida, carisma específi co 

da vocação josefi na.
− Seguindo os passos dos fundadores:
• Mons. Luís de Carvalho Rocha
• Rosita Paiva                                      
• D. Antonio de Almeida Lustosa     
                                                                                                  
As Irmãs Josefi nas buscam:
− Confi ar na Providência Divina, com um profundo amor à Eucaristi a.

− Venerar São José, fi gura determinante na vida Josefi na, que deve ser:
oculta, simples e humilde.
− Com espírito de fé, humildade e simplicidade, doar-se até o martí rio, se 

necessário.

Rosita Paiva
Fundadora

Mosenhor Luis
de Carvalho Rocha

Fundador

Dom Antônio de 
Almeida Lustosa

Fundador
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Identidade Estudantil

Aluno(a):

Informações úteis a meu respeito:

Em caso de emergência, avisar para:

Alérgico a:

Tipo sanguíneo:                                                 Fator RH:

Assistência Médica/Convênio:

Nome:

Celular:                                                           Fone:

Nome:

Celular:                                                          Fone:

Série:                                                                Turma:

Data de nascimento:                         /                    /

Endereço:

                                                                  Bairro:

Pai:

Fone Residencial:                                               Fone do Trabalho:

Mãe:

Fone Residencial:                                              Fone do Trabalho:

Outro Responsável para Contato:

Nome:                                                                                  Fone:
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APRESENTAÇÃO

Caríssimos(as)  Educandos(as),

Sejam todos Bem Vindos para uma nova jornada no espaço do conhecimento, 
das relações e do fortalecimento da nossa fé, buscando sempre a inspiração 
necessária em Jesus, o grande Mestre, que nos aponta horizontes novos, de paz, 
amor, justiça, respeito e solidariedade, numa busca incessante de valorização da 
vida em todas as suas dimensões.

Para nós, é um grande prazer ter vocês conosco, e  juntos fazermos esta viagem, 
no exercício de ensinar e aprender,   buscando desenvolver nosso conhecimento,  
estabelecer relações fraternas e fortalecer nosso compromisso com uma postura 
cidadã, que implica no compromisso de contribuir para uma nova sociedade 
baseada nos valores cristãos.

Que esta agenda seja um instrumento de diálogo, informações e compromisso 
com o nosso fazer pedagógico e o nosso ato de ensinar e aprender e que este 
novo ano seja constituído de atitudes que transformam e fortalecem a nossa vida  
na perspectiva de dias melhores e felizes para todos.

Um grande e terno abraço,
Equipe de Educação do Instituto Josefino.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019

Janeiro
1o  Dia da Confraternização Universal 
3 Início Curso de Nivelamento - 3º Ano
5 Vencimento - Parcela Anuidade Escolar
7 e 8 Encontro dos Educadores Josefinos
9 a 11 Encontro Pedagógico - Patronato Padre Luiz Barbosa Moreira
14 Fim do Curso de Nivelamento 
15 Início Ano Letivo - 3º Ano
16 e 17 Entrega de Material  - Ed. Inf. E EF1
18 Reunião com pais Novatos - Todos os seguimentos
22 Início Ano Letivo - Inf. II e III, 2º ano do EF1 a 2ª Série do EM 
23 Celebração de acolhida e início do Ano Letivo : Inf, IV, V e 1º Ano
25  Encontro com os alunos novatos
26 Integração Novatos - Veteranos - Manhã esportiva - 2º EF1 ao 6º EF2
28 Retorno da catequese

Fevereiro
2 Integração Novatos - Veteranos - Manhã Esportiva - 7º ano EF2 e EM; 
 Atividades Recreativas Infantil V ao 2º Ano.
4 Inscrições da catequese
5 Vencimento - Parcela Anuidade Escolar                                                                                 
 Celebração de Acolhida e Valor do Mês : ACOLHIMENTO ( Mc 9, 35-37 )
7 Reunião de Pais - Educação Infantil | Reunião dos pais 1º Eucaristia 2019
8 Reunião de Pais - 1º Ano EF1 
9 Atividades Recreativas - 3º ao 5º Ano
12 Reunião de Pais - 2º ao 5º EF1 
13 Reunião de Pais 6º ao 9º EF2
16 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 e 2 e EM; 
 Atividades Recreativas - 6º ao 9º ano.
18 Projeto Liderança - Lançamento e Campanha de Líderes
19 a 22 Projeto Liderança - Campanha de Líderes
21 Reunião de Pais EM
23 Atividades Recreativas - EM
27 Projeto Liderança - Eleição de Líderes
28 Carnaval do Patronato - Ed. Infantil e EF1 

Março
1o Celebração - Abertura do Mês de São José. Posse de Líderes
4 Feriado Carnaval 
5 Feriado Carnaval; Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar
6 Quarta-feira - Cinzas
7 Abertura Campanha da Fraternidade. Ed. Infantil 
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8 Comemoração - Dia Internacional da Mulher.
 Abertura e valor do Mês: JUSTIÇA (Ef 6, 14) Celebração Eucaristica às 08hs 
11 a 15  Semana Josefina 
12 Dia do Bibliotecário - Gratidão à Bibliotecária
16 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1, EF2 e EM
19 Feriado São José - Padroeiro do Ceará
22  Dia Mundial da Água
25 Feriado - Data Magna do Ceará
27 Dia do Circo - Ed. Inf. EF1
29 Momento de espiritualidade Josefina com os Lideres de sala.
30 Dia Mundial da Juventude - Projeto Deserto - (Alunos do EM)

Abril
2 Celebração de Abertura - Valor do Mês : AMOR ( 1 Cor, 13 ). 
2 a 11 Vivência do Projeto de Leitura Ed. Infantil
5 Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar.  
6 Dia ANEC
12 Tarde Solidaria de Visitas. Culminância do Projeto de Leitura Ed. Infantil (Teatro) 
13 Agitação Crisatã - ANEC
15 a 17 Triduo Pascal
17 Memória da Cultura Indígena (Infantil e Fundamental I); 
 Encenação da Paixão de Cristo (EF2 e EM)
18 Semana Santa - Quinta-feira Santa
19 Semana Santa- Sexta-feira Santa; Dia do Índio
20 Semana Santa - Sábado de Aleluia
21 Domingo da Ressurreição; Dia de Tiradentes
25 Entraga dos Resultados Ed. Infatil  II ao V
26 Páscoa Ed. Infantil e 1º ano
27 Fim 1ª Etapa; - Celebração de Páscoa - Professores e Funcionários
29 Início da 2ª Etapa 
30 Celebração Eucaristica de Páscoa : 8h -Fundamental I , II e Medio

Maio
1o Feriado - Dia do Trabalho
2 Celebração de Abertura - Valor do Mês: SERVIÇO ( Lc 1, 39-56 )
3 Reunião de pais 1º Eucaristia
4 Atividades Recreativas - Inafntil V ao 2º ano
5 Vencimento da Parcela - Anuidade escolar
11 Homenagem às Mães
12 Dia das Mães
18 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 , EF2 e EM; 
 Retiro das crianças 1º Eucaristia; Encontro dos professores do ER / ANEC
25 Missa da 1º Eucaristia ; Manhã esportiva - Ensino Médio
27 a 30 Espiritulidade Mariana 
31 Coroação de Nossa Senhora  
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Junho
3 Celebração de Abertura - Valor do Mês: COMPROMISSO ( Lc 9, 23-24 )
3 a 7 Início - Semana do Meio Ambiente (Infantil ao 9º Ano)
3 a 14 Culminância  de atividades Ed. Infantil
5 Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar
8 Retiro dos Jovens - Ensino medio
13 Dia de Santo Antônio. 
15 Festa Junina - Ed. Inf, EF1, EF2 e EM
17 a 19 Acompanhamento individualizado Ed. Infantil IV e V
20 Feriado - Corpus Christus
22 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 , EF2 e EM
24 Dia de São João
24 a 26 Jogos Josefinos
27 a 29 Copa Dom Bosco
28 Entrega de resultados
29 Dia de São Pedro

Julho
1o	 Início - Curso de Férias - EM e Colônia de Férias ( Infantil e Fund. I )
 Início das Férias
5 Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar
12 Fim - Curso e Colônia de Férias
30 Fim das Férias 
31 Reunião Geral de Professores - Espiritualidade Josefina

Agosto
1o	 Início da 3ª etapa.  
 Início das Inscrições para Teste de Sondagem 2020
5 Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar    
 Celebração de Abertura - Valor do Mês: GENEROSIDADE ( 2 Cor 9, 6-7 )
8 e 9 Jogos Interclasses - EF2 e EM
9 Homenagem ao Dia do Estudante (Ed. Infantil)
10 Manhã Esportiva - Comemoração Dia dos Pais
11 Dia do Estudante - Dia dos Pais
12 Dia Nacional das Artes; Homenagem ao Estudante (EF1)
14 Memória de Dom Antônio - Fundador do Instituto Josefino 45 anos
15 Feriado - Assunção de Nossa Senhora
17 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 , EF2 e EM
19 Homenagem a D. Rosita Paiva - Fundadora do Instituto Josefino 28 anos.
19 a 23 Semana do Folclore (infantil e Fundamental I)
22 Dia do Folclore
25 Dia do Soldado
30 Tríduo Vocacional
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Setembro
2 a 7 Semana da Pátria
3 Celebração de Abertura - Valor do Mês: LIBERDADE ( Sl 119,45 )
5 Vencimento da Parcela - Anuidade Escolar
6 Momento Orante pela Paz no Brasil; Semana da Pátria
7 Feriado - Dia da Independência
11 Memória de Monsenhor Luis Rocha
13 Festival Temático - XIX SIAPA - Infantil ao 5º Ano
14 Abertura da XIX SIAPA
16 a 20 XIX SIAPA
20 Encerramento da XIX SIAPA
21 Dia da Árvore
23 Homenagem à Diretora Emérita do Patronato - Irmã Ilza Ribeiro 
24 a 30 Culminância de atividades Ed. Infantil
25 a 27 Semana Bíblica
27 Encerramento da Semana Bíblica
 Celebração Eucaristica às 8h - Fundamental II e Ensino Medio
28 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 , EF2 e EM - Ação Solidária
30 Dia da Secretária.

Outubro
1o	 Celebração de Abertura - Valor do Mês; DOAÇÃO (Mc 12, 41-44 )
1o a 8 Culminância de atividades Ed. Infantil
4 Tarde Solidaria com as Crianças
5 Fim 3ª Etapa; 1º Teste de Sondagem 2020; Vencimento Parcela - Anuidade Escolar
7 Início da 4ª Etapa
7 a 11  Semana da Criança.
8 e 9 Semana da Criança - Jogos Interclasses (EF1)
10 Início do Período de Matrículas para alunos Novatos
11 Missa das Crianças
12 Feriado Nossa Senhora Aparecida
14 Feriado Letivo Antecipado - Dia do Professor
15 Dia do Professor
19 Festa do Professor; Atividades Recreativas - 6º ao 9º ano
21 a 25 Semana Missionária
22 Divulgação do Edital para Concurso de Bolsas Sociais
25  Encerramento da Semana Missionária. Entrega de resultados Ed. Infatil 
26 Reunião Pedagógica - Planejamento - Ed. Infantil, EF1 , EF2 e EM; 
 Atividades Recreativas - EM ; XVI Olimpíada Josefina
28 Entrega dos Envelopes de Matrícula para Alunos Veteranos
31 Fim do Período de Matrículas para alunos novatos
 Dia Nacional da Poesia: Sarau literário   
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Novembro
1o	 Início  de Matriculas para Alunos Veteranos
2 Feriado - Dia de Finados
5 Vencimento Parcela - Anuidade Escolar
 Celebração de Abertura - Valor do Mês; GRATIDÃO ( Sl 92, 1-2 )
8 Premiação da XVI Olimpíada Josefina. Culminância de atividades Ed. Infantil 
9 Atividades Recreativas - Infantil V ao 2º ano
11 Dia do Diretor da Escola
11 a 21 Culminância de atividades Ed. Infantil 
15 Feriado - Proclamação da República
23 Dia D da Matrícula - Final do Período de Matrículas para Alunos Veteranos
 Festa de Encerramento Educação Infantil.
24 Aniversário do Patronato Padre Luiz Barbosa Moreira
26 Descerramento da Placa e Aula da Saudade da 3ª Série EM
26 a 28 Acompanhamento individualizado Ed. Infantil IV e V
28 Celebração Eucarística em Ação de Graças à Formatura do EF e EM
29 Festa dos Pequenos Leitores

Dezembro
2 Encerramento da Catequese ; Entrega de reultados da última etapa
3 a 13 Período de recuperação
6  Dia de Lazer - 9º Ano EF
11 Confraternização Natalina - ANEC
13 Fim das Aulas de Recuperação
20 Confraternização Natalina
23 a 31 Recesso
25 Feriado - Natal

Janeiro − 2020

6 e 7 Encontro dos Educadores Josefinos     
8 a 10 Capcitação/Professores do Patronato
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MARCOS FUNDAMENTAIS DA EXISTÊNCIA DO 
PATRONATO PE. LUIZ BARBOSA MOREIRA

1953 – Bênção da residência das Irmãs Josefinas: Patronato Pe. Luiz Barbosa 
Moreira; 
1954 – Início das atividades educacionais: Jardim de Infância e Cursos 
profissionalizantes;
1961 – Presença das Irmãs Josefinas na Educação no Ginásio Artur Bernardes;
1976 a 1996 – Formação do Ensino Fundamental – 1a a 5a série;
1998 a 2002 – Implantação das séries finais do Ensino Fundamental – 6a a 8a 
série;
2003 – Celebração histórica dos 50 anos do Patronato;
2006 – Abertura das atividades com o Ensino Médio;
2008 – Conclusão da 1a turma do Ensino Médio: Os Pioneiros;
2013 – Comemoração dos 60 anos da presença das Irmãs Josefinas na Comunidade 
de Messejana;
2015 – Criação do Sistema de Tempo Integral;
2017 – 64 anos de história e compromisso.



11

PROPOSTA PEDAGÓGICA
As Escolas Josefinas fazem opção por uma Educação evangélico-libertadora 

direcionada para a vivência dos valores éticos e cristãos.
Como Instituição Católica, fazem opção por uma Igreja Profética – Libertadora 

– Missionária – Ecumênica – Participativa e Acolhedora.
As Escolas Josefinas realizam seu trabalho educativo na formação de crianças, 

adolescentes e jovens comprometidos com a construção de uma sociedade nova, 
cujos alicerces são: a igualdade, a participação, a humanização, a solidariedade, 
o acolhimento, a fraternidade, a dignidade, a democracia, a compreensão, a 
autenticidade, a segurança, a integração, a cooperação, o respeito, a honestidade, 
a espiritualidade, a paz e a justiça.

Nas Escolas Josefinas, a “Pedagogia do Amor” é característica fundamental da 
sua ação pedagógica e se revela no relacionamento da direção com os alunos, 
funcionários, corpo docente e a família do educando. Essa pedagogia está presente 
também no acolhimento do outro e no respeito às suas individualidades.

Os princípios evangélicos constituem a essência da formação cristã. Os 
educandos, desde pequenos, são introduzidos na vivência dos valores da partilha, 
da honestidade, da fraternidade e do amor, para que possam contribuir com a 
sociedade como sujeitos e agentes do seu desenvolvimento, primando pela ética 
e respeito em suas diferenças, de modo a propiciar um crescimento humano – 
espiritual – político – social e cristão.

O Educador Josefino desenvolve seu trabalho educativo junto ao educando, 
numa assistência individualizada e personalizada, educando para a participação 
consciente e para a cidadania.

Como Educadores cristãos,propõem-se a seguir contribuindo para a formação 
de cidadãos competentes, críticos, reflexivos, participativos, livres, criativos e 
felizes, pela ação educativa inspirada nos princípios da Filosofia Cristã e no modelo 
de Educador, São José, a quem Deus confiou os cuidados do seu Filho Jesus, nosso 
Salvador. 

INFORMAÇÕES GERAIS
As Escolas Josefinas contam hoje com a Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Pré-universitário, assessorada por uma equipe de funcionários 
que se empenham ao máximo pelo progresso de cada escola.

Para uma melhor eficiência, as Escolas Josefinas contam com os serviços de 
Orientação Religiosa, Serviço de Orientação Pedagógica, Orientação Educacional e 
Serviço de Informática Pedagógica, que, num desejo sempre crescente de oferecer 
o melhor aos seus alunos, tentam fazer um trabalho integrado.
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Os Serviços de Orientação e Coordenação se propõem aos seguintes objetivos:

SOR
Desenvolver um trabalho integrado dentro de cada escola, junto à Direção e 

demais setores, para a formação da consciência crítica do indivíduo, em vista de 
uma atuação transformadora na sociedade.

Realizar, com clareza, a filosofia da educação da Escola Josefina, pondo em 
evidência os valores evangélicos, que nos fazem mais humanos.

SOP 
Desempenhar a função de Orientador Pedagógico em constante integração 

com a Direção e demais setores da Escola Josefina, solidificada por meio da 
formação de uma educação transformadora.

Aplicar a filosofia das Escolas Josefinas de forma crítica e aberta às reais 
necessidades de toda a comunidade educativa.

SOE
Favorecer o ajustamento do educando ao ambiente escolar, proporcionando 

um melhor relacionamento entre os próprios alunos e entre alunos e professores, 
Coordenação e Direção, prevendo casos específicos para a solução dos problemas.

Fornecer subsídios para o aperfeiçoamento, estimulando o trabalho em grupo 
e o surgimento de lideranças, destacando também a importância da escolha 
da profissão como condição básica para o aperfeiçoamento pessoal, social e 
profissional.

Ser cada Escola Josefina uma verdadeira comunidade fraterna em que se viva 
com autenticidade os valores cristãos, a comunhão e a participação, num clima 
de amizade sincera.

O psicólogo da escola trabalha, de forma integrada, com o orientador 
educacional, promovendo encontros e reflexões com alunos, pais e corpo 
docente, sendo uma ponte mediadora entre a família e a escola.

SIP
Interar as diversas áreas e séries de cada escola para que possam conhecer os 

trabalhos dos demais grupos.
Envolver os alunos, bem como toda a Comunidade Educativa, com o projeto 

de informática de cada escola.
Demonstrar os benefícios que o computador pode promover, como recursos 

didáticos, proporcionando à comunidade o uso da informática em todas as 
disciplinas do currículo.
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NORMAS E ORIENTAÇÕES
1. Agenda

Trazer a agenda diariamente e devidamente assinada pelos pais ou 
responsáveis.
2. Uniforme Escolar

Comparecer à escola de uniforme completo, limpo e em bom estado de 
conservação, em todos os dias da semana. Para a prática de Educação Física e 
esportes, é obrigatório o uso do uniforme especial.
3. Material Escolar

Trazer diariamente o material didático completo e necessário às aulas.
4. Horário
 • Inicio das Aulas – 7h15min
 • Término das Aulas
 Educação Infantil e Fundamental 1 – 11h15min
 Fundamental 2 – 11h(4 aulas) ou 11h50min(5 aulas)
5. Pontualidade

Obedecer aos horários de chegada e saída da escola. Tolera-se o atraso de 
até 10 minutos. Após a tolerância o(a) aluno(a) perderá o direito de assistir 
à primeira aula.  Após o 3º atraso por bimestre, os pais serão convocados a 
comparecer ao colégio, e o(a) aluno(a) perderá o direito de assistir às aulas e 
de realizar atividades para nota.
6. Saída do Colégio

Quando for absolutamente necessária a saída do aluno fora do horário, 
o responsável pelo aluno deverá registrar, por escrito, na agenda escolar a 
solicitação para a saída, incluindo horário, motivo e assinatura.
7. Assiduidade

É necessária a frequência diária em todas as atividades promovidas pela 
escola, seja em sala de aula, seja em atividades extraclasse (gincana cultural, jogos 
interclasses, semana cultural, campanhas solidárias, aulas em campo, Jornada de 
Formação).
8. Ambiente

Zelar pela limpeza e conservação das carteiras, instalações, dependências, 
material, móveis e utensílios do estabelecimento.
9. Objetos perdidos

É impossível controlar todos os pertences que os alunos trazem para o 
recinto escolar. Portanto, o Colégio não se responsabiliza por objetos de valor 
trazidos pelos alunos. Objetos deixados na sala de aula devem ser procurados na 
Coordenação.
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10. Entrevista e Conversas
−  Não é permitido o acesso às salas de aula sem autorização.
−  Marcar, antecipadamente, coma  coordenação pedagógica atendimentos com 

a professora e equipe técnica.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA E DE DISCIPLINA
• Após o toque de entrada, os alunos entrarão para as salas de aula de 

maneira organizada;
• O aluno deverá acatar com presteza o mapa de sala, evitando sair do 

lugar, salvo se o professor ou o orientador educacional autorizar (caso 
sua escola adote o mapa de sala);

• Durante o horário de aula, o aluno deverá permanecer dentro da sala, 
evitando barulho e desordens;

• Após o toque do final do intervalo, os alunos deverão dirigir-se às salas 
de aula acompanhados dos seus professores;

• Tratar com respeito os professores e colegas, evitando pornografias, 
agressões físicas e morais, e apelidos;

• Em caso de agressão física, o aluno será imediatamente suspenso das 
aulas, só retornando com o comparecimento dos pais;

• Evitar nos períodos de aula: bombons, biscoitos ou qualquer tipo de 
lanche;

• É proibido consumo de chiclete ou similar nas dependências do Colégio.

NÃO É PERMITIDO NA ESCOLA
• Uso de celular, máquina digital, rádio, mp3 player, Walkman, Discman 

ou similares. Em caso de retenção, o objeto somente será devolvido ao 
responsável;

• Uso de estilete nem de corretivo, sendo permitida somente a FITA 
CORRETIVA;

• Manifestações de namoro como beijar, sentar no colo entre outras não 
cabíveis no ambiente escolar;

• Portar ou fazer uso de quaisquer objetos que ameace a integridade física 
do próprio aluno ou de terceiros;

• Portar gravuras, revistas ou objetos que firam a moral;
• Uso de bonés e/ou adereços que descaracterizem o fardamento;
• Participar das aulas sem estar devidamente uniformizado.
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Se o aluno apresentar comportamento insatisfatório, não observando seus 

deveres e as normas do Colégio e conforme a gravidade da falta, serão tomadas 
as seguintes medidas:
a) Advertência verbal;
b) Advertência por escrito;
c) Convocação dos pais ou responsável;
d) Suspensão das aulas por 1 dia;
e) Suspensão das aulas por 2 dias e assinatura do termo de compromisso 

pelos pais ou responsável do aluno;
f) Transferência.

DIREITOS DO ALUNO
1. Receber uma formação integral que lhe dê condições de uma atuação 

transformadora na sociedade;
2. Ser tratado com respeito, atenção e urbanidade, de acordo com 

suas diferenças individuais, pelo diretor, professores, especialistas, 
funcionários e colegas;

3. Viver em ambiente de paz, tolerância, amizade e fraternidade;
4. Ser atendido em qualquer setor do estabelecimento, quando necessário;
5. Assistir às aulas e participar das atividades sociais, cívicas, religiosas e 

recreativas destinadas à sua formação, promovidas pelo estabelecimento;
6. Utilizar-se das instalações e dependências do estabelecimento na forma e 

nos horários reservados aos alunos;
7. Ter acesso à biblioteca e a todo material disponível, nos termos do 

regulamento e normas próprias;
8. Ter uma representatividade junto à Direção e à Coordenação da escola;
9. Apresentar sugestões à Direção, professores e demais serviços do 

Colégio;
10. Pedir revisão de provas escritas num prazo de 72 horas após a divulgação 

dos resultados;
11. Submeter-se à segunda chamada de provas quando por motivo de 

doença comprovada ou luto;
12. Ter assegurado respeito por sua opção religiosa.
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DEVERES DO ALUNO
1. Assistir às aulas com atenção, adotando uma posição adequada, 

participando e dando sua contribuição;
2.  Acatar, com presteza, as orientações do professor e opiniões dos colegas, 

evitando conversas e brincadeiras durante as aulas, contribuindo para o 
engrandecimento do grupo;

3. Tratar com respeito à Direção, Coordenação, Orientação Educacional, 
professores, funcionários e colegas;

4.  Apresentar pontualmente as tarefas solicitadas, completas e limpas;
5.  Apresentar-se ao Colégio devidamente uniformizado e limpo;
6. Conduzir a Agenda Escolar diariamente e nela anotar somente as 

observações de tarefas, conteúdos trabalhados, atividades e verificações 
ou outros avisos do Colégio. É proibida a descaracterização da Agenda 
Escolar;

7.  Apresentar justificativa escrita e assinada pelo pai ou responsável por faltas e 
atrasos cometidos, e dispensas que tiver necessidade de fazer uso;

8.  Indenizar os prejuízos a objetos de propriedade de colegas quando 
danificados no estabelecimento;

9. Cooperar e comparecer às solenidades, festas cívicas e sociais promovidas 
no estabelecimento;

10. Não se ausentar das atividades escolares sem a autorização da autoridade 
competente (professor, orientador ou Direção);

11. Permanecer em sala no intervalo entre uma aula e outra;
12. Requerer, quando for o caso, cancelamento da matrícula;
13. Zelar pelo bom nome da escola, principalmente, quando fardado;
14. Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, 

material, móveis e utensílios do estabelecimento, indenizando qualquer 
prejuízo ou dano material porventura causado;

15. Devolver, em tempo hábil, os livros que retirar da biblioteca para leituras 
e consultas.



17

Parte I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo 
és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Parte II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida, no teu seio, mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
– “Paz no futuro e glória no passado”.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo 
és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

HINO NACIONAL BRASILEIRO
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada

Música: Francisco Manuel da Silva
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Hino da Escola Lar da Providência
Letra: Dom Manuel Edmilson da Cruz e Irmã Maria

Bernadete G. de Paula
Música: Maria Luiza Saraiva

Brilharão como estrelas no céu
Os que ensinam a uma multidão

Ensinar é criar mundo novo
Aprender sempre nova lição.

Refrão
Messejana entoa feliz,

Patronato, este hino de glória
Pois em ti se prepara pra vida
Gente nova fazendo a história.

Temos nós em Dom Bosco o modelo
De acolhida, estudo e lazer,

Disciplina com amor vigilante
Faz o aluno seguro crescer.

O Evangelho é a luz da verdade
Que ilumina o nosso saber

Nos conduz ao amor solidário
Nos educa na linha do ser.

Educar é formar consciência
Do direito de ser cidadão

Pra que todos se tornem iguais
Sejam livres de toda a opressão.

Pe. Luiz Barbosa Moreira,
Gerações cantam tua memória

Quem na luta não teme o inimigo
Vai depois celebrar a vitória.
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Hino	Oficial	da	Campanha	
da Fraternidade 2019

01 – “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação
E revelou sua justiça às nações”.

Que, neste tempo quaresmal, nossa oração
Transforme a vida, nossos atos e ações.

Refrão:
Pelo direito e a Justiça libertados,

Povos, nações de tantas raças e culturas.
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,
Somos em Cristo, hoje, novas criaturas.

02 – Foi no deserto que Jesus nos ensinou
A superar toda ganância e tentação.

Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou.
tempo de Paz, Justiça e reconciliação.

03 – Em Jesus Cristo uma nova aliança
Quis o Senhor com o seu povo instaurar.
Um novo reino de justiça e esperança,
Fraternidade, onde todos têm lugar.

04 – Ser um profeta na atual sociedade,
Da ação política, com fé, participar

É o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade,
E bem comum faz bem de todos se tornar!
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1.CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
“Ó minha senhora e minha mãe, eu meofereço todo a vós e, em prova de 

minhadevoção paraconvosco, eu vos consagro,neste dia, os meus olhos, meus 
ouvidos, aminha boca, o meu coração, inteiramentetodo o meu ser e porque 
assim sou vosso,ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho 
amado vosso.

Amém!”

2. COMUNHÃO ESPIRITUAL
Creio, meu Jesus, que estais realmenteno Santíssimo Sacramento do altar. 

Adoro-vos profundamente e vos amo com todo omeu coração. Desejo receber-
-vos, ó Jesus,vinde à minha alma. Eu me uno convosco:

nunca mais Vos separeis de mim.Amém!

3. ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
Ó glorioso São José, a quem foi dado opoder de tornar possíveis as coisas 

humanamenteimpossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 
achamos, tomaisob a vossa proteção a causa importante

que vos confiamos, para que tenha uma soluçãofavorável. Ó Pai amantís-
simo, em vósdepositamos toda a nossa confiança.Que ninguém possa jamais 
dizer quevos invocamos em vão. Já que tudo podeisjunto a Jesus e Maria, mos-
trai que a vossabondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou 
o cuidado da mais Santa Família que jamais houve,sede, nós vo-lo pedimos, Pai 
eterno e protetorda nossa: impetrai-nos a graça de viver emorrer no amor de 
Jesus e Maria. São José,rogai por nós que recorremos a vós.

4. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Jesus, mestre divino, que chamastes osapóstolos a vos seguirem, continu-

ai a passarpelos nossos caminhos, pelas nossasfamílias, pelas nossas escolas e 
continuai arepetir o convite a muitos de nossos jovens.Dai coragem às pesso-
as convidadas. Dai força para que vos sejam fiéiscomo apóstolos leigos, como 
sacerdotes,como religiosos e religiosas, para o bemdo povo de Deus e de toda 
a humanidade.

Amém!

5. ORAÇÃO PELA PAZ
Senhor Jesus, que dissestes:“Eu vos deixo a paz, eu vos dou aminha paz”, 

escutai o meu pedido neste instante: Concedei a Vossa paz a todos ospovos e 
nações, a todas as famílias e instituiçõesdo mundo.

Orações
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Dai, Senhor, a Vossa paz ao coraçãode todas as pessoas para que, sempre 
mais, possamos ser chamados fihos deum mesmo Pai. Amém!

6. AO ESPÍRITO SANTO
Ó Espírito Santo, amor do Pai e doFilho, inspirai-me sempre o que devo 

pensar,o que devo dizer, como devo dizer, oque devo calar, o que devo escrever, 
comodevo agir, o que devo fazer para obter avossa glória, o bem do mundo e 
minha própria santificação!

Cardeal Verdier

7. ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Senhor Jesus, Bom Pastor e irmãonosso, viestes habitar no meio de nós, 

trazendovida e esperança para este mundo,CASA DE TODOS.Concedei-nos, sob 
a proteção deMaria, que vosso Espírito Santo dê novoardor missionário à igreja 
para anunciaro evangelho a todas as culturas. Aumentaias vocações, a fi m de 
que não faltemevangelizadores para a missão, aqui ealém-fronteiras.Amém!

8. ORAÇÃO DE D. ANTÔNIO
Dignai-vos, Senhor, aceitar a caminhada
de nosso irmão Dom Antônio de Almeida
Lustosa rumo ao altar. Ele, que em
vida soube ser vosso servo fiel, imolando-
-se no pastoreio das almas, ensinai-nos
hoje admiráveis exemplos de virtudes cristãs
praticadas com tanto zelo sacerdotal!
Concedei, Senhor nosso Pai, a graça
que por sua intercessão vos pedimos.
Amém!

9. ORAÇÃO DO ESTUDANTE
Deus de luz e sabedoria, obrigada
pela beleza de aprender a beleza de descobrir
que a curiosidade nos abre a outras
possibilidades.
Que nosso coração seja grandioso,
missionário, humilde e cheio de compaixão
e de cuidado com a vida das pessoas.
Que sejamos sinal de vida, de fé e de
esperança no meio dos estudantes.
Faça, Senhor, do compromisso, do engajamento
e da solidariedade nosso jeito de viver.
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Conduza nossos passos para que, em
grupo, possamos ajudar a construir uma
educação cada vez mais libertadora e tornarmos
vivo o amor de Deus na escola de hoje.
OBRIGADA PELA GRAÇA DE SERMOS
ETERNOS APRENDIZES.
AMÉM!

10. ATO DE CONTRIÇÃO
Meu Deus, eu me arrependo de todo
o meu coração De vos ter ofendido
porque sois bom e amável.
Prometo com a vossa graça, emendar-
me e nunca mais vos tornar a ofender.
Meu Jesus Misericórdia!

11. ORAÇÃO OFICIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino
entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja
a caridade sincera e o amor fraterno;
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”
Amém!
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


