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Senhores pais e alunos, 

Apresentamos informações para o ano letivo de 2023, embasadas nos 

documentos oficiais do Colégio Santo Agostinho, entre eles o Regimento 

Escolar, à disposição para consulta na secretaria. 

O conhecimento dos procedimentos e das normas facilitará a rotina escolar. 

Sejam bem-vindos à Comunidade Educativa Agostiniana. 

A Direção 
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IDENTIDADE EDUCACIONAL DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO 

O Colégio Santo Agostinho, ao longo dos anos, construiu uma presença marcante na 
cidade de São Paulo. Baseia-se na proposta agostiniana, pois faz parte da Ordem de 
Santo Agostinho, que possui colégios em mais de 40 países e em diferentes estados do 
Brasil, como se pode observar na contracapa das agendas dos nossos alunos. 

Educar, para os agostinianos, é desenvolver as dimensões do educando, promovendo 
uma educação integral. Entendemos, portanto, o ser humano como pessoa, como ser 
relacional, único e inacabado. Para atingir a esse ideal antropológico, propomos um 
colégio com uma pedagogia participativa, crítica, libertadora e promotora de valores 
éticos. Educar, para nós, é humanizar. 

MISSÃO DO CSA 

Educar pessoas com amor e excelência, da Educação Infantil ao Ensino Médio, em 

consonância com o carisma agostiniano, para prosseguirem no desenvolvimento da 

autonomia moral, intelectual e espiritual, na realização do seu projeto de vida e na 

construção de uma sociedade mais justa. 

VISÃO DO CSA 

Ser referência educacional com excelência na promoção de uma educação integral. 

VALORES DO CSA

• Ética; 

• Comunicação e diálogo;  

• Respeito à pessoa; 

• Sentido de equipe;  

• Ensinar com amor;  

• Melhoria contínua; 

• Cordialidade e alegria.

GESTÃO DA QUALIDADE 

O Colégio Santo Agostinho tem na sua prática o Sistema de Gestão da Qualidade desde 

junho de 2010, coerente com as tendências de uma gestão profissional e com a própria 

identidade do Colégio. 

POLÍTICA DA QUALIDADE DO CSA 

“Promover uma educação transformadora por meio do desenvolvimento da autonomia 

moral, espiritual e intelectual, com o aprimoramento dos nossos colaboradores, para 

alcançarmos a satisfação das necessidades da comunidade escolar e a busca da melhoria 

contínua”. 
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CURSOS REGULARES 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

Tem por objetivo o desenvolvimento do aluno, nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Busca 

incentivar a brincadeira, o faz de conta, a independência, a responsabilidade, a 

socialização, a criatividade, a espiritualidade e o interesse pelo conhecimento. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Visa desenvolver capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, espiritual, de relação 

interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla. 

Utiliza-se de diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal, 

tecnológica – como meio para produzir e comunicar ideias, interpretar e usufruir das 

produções da cultura. 

 

ENSINO MÉDIO  

Tem por finalidade o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o desenvolvimento da intelectualidade e do pensamento 

crítico, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, o relacionamento das 

teorias com a prática no cotidiano, a preparação para o exercício da cidadania de acordo 

com o seu projeto de vida a fim de que o educando seja capaz de se adaptar com 

flexibilidade às novas tendências e aprimorar-se como pessoa. 

O Ensino Médio do CSA está adequado à nova legislação e à Base Nacional Comum 

Curricular, proporcionando ao aluno vivências diversificadas pelos itinerários formativos 

e avaliações coerentes com os processos vestibulares e o ENEM. 

TUTORIA 

A educação, mais ampla que a instrução, também exige um compromisso maior de cada 

educador, por isso, no Colégio, os professores também são tutores.  

O tutor é mediador da aprendizagem integral, construtor de valores e um elo de 

colaboração essencial entre família e colégio. O CSA organiza uma reunião com as 

famílias no início do ano letivo para apresentação dos educadores e do tutor que dará 

sequência aos atendimentos ao longo do ano. 

A mediação do tutor não substitui a responsabilidade de cada um dos professores, mas 

é ele quem articula as necessidades da turma a ele confiada. Seu plano de ação tutorial 

tem como foco o desenvolvimento da convivência e os hábitos de estudo. O horário 

semanal de tutoria é divulgado no início das aulas. 
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                                                                   CURSOS OPCIONAIS ACADÊMICOS 

PERÍODO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL 

Ed. Infantil ao 5º ano 

Proporciona experiências que estimulam o desenvolvimento das capacidades do aluno 

em todos os seus aspectos, fortalecendo a postura de estudante favorável ao 

crescimento intelectual e ao bom desempenho da aprendizagem, desenvolvendo 

habilidade para a construção da autonomia, estimulando a amizade, autoconfiança, 

atitudes de respeito e convivência com a diversidade. 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

6º ao 9º ano 

Sob a orientação de um profissional, proporciona o acompanhamento das tarefas de 

casa e organização do estudo. Cabe ressaltar que o objetivo da “Orientação de Estudos” 

não é a recuperação ou o reforço paralelo dos alunos que apresentam necessidades 

específicas de aprendizagem, mas a organização do estudo, proporcionando horário e 

ambientes adequados para a realização das tarefas, possibilitando ao aluno aprender as 

diferentes formas de estudar cada uma das disciplinas. 

 

CURSOS OPCIONAIS RELIGIOSOS 

CATEQUESE PARA 1ª EUCARISTIA 

A partir do 5º ano do Ensino Fundamental - um encontro semanal (contrato na 
Secretaria). 
 
CATEQUESE PARA CRISMA 

A partir do 9º ano do Ensino Fundamental - um encontro semanal (contrato na 
Secretaria). 
 
PERSEVERANÇA 

Para alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental que tenham realizado a Primeira 

Eucaristia - encontros quinzenais (sem contrato). 

 

GRUPO DE JOVENS 

Do 9º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio – orientados pela Pastoral – 

programa a ser definido (sem contrato) 

Nas reuniões dos Grupos de Jovens são discutidas e compartilhadas questões comuns 

aos jovens, como sonhos, projetos de vida, temores e ansiedades. Práticas como visitas 

às obras sociais também são estimuladas, propiciando ao jovem o desenvolvimento de 

sentimentos humanitários e o contato com a realidade do país. 

 
DIVULGAÇÃO DE HORÁRIOS NA SECRETARIA 
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CURSOS OPCIONAIS  

Dirigido aos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, favorece uma educação 

integral, proporcionando experiências que estimulem o desenvolvimento das diferentes 

capacidades nos vários aspectos: motor, cognitivo, afetivo entre outros, incentivando as 

atitudes de respeito e convivência. 

DIVULGAÇÃO DE CURSOS E HORÁRIOS NA SECRETARIA 

 

 

DEPARTAMENTOS 

O Colégio possui uma organização departamental com funções e atribuições específicas. 

Em caso de necessidade, dirija-se às pessoas responsáveis pelos respectivos 

departamentos ou agende uma entrevista por telefone ou e-mail. 

 

AGENTES DE PORTARIA 

Organiza e controla o acesso e a circulação de alunos e colaboradores nos 

deslocamentos e nas atividades extra sala de aula e apoia as áreas: Pedagógica, 

Administrativa, Cursos Opcionais e Pastoral. 

AMBULATÓRIO 

Presta o primeiro atendimento aos alunos, no decorrer dos períodos de aula regular e 

faz o devido encaminhamento. Não administramos medicação sem prescrição médica.  

Os atendimentos serão informados pelo aplicativo IsCool, no item “Comunicados” 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Realiza a comunicação organizacional e institucional, envolvendo os alunos de todos os 

segmentos frente às atividades relacionadas ao processo educacional.  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

Coordena a ação educativa, atua na formação do corpo docente, garantindo a 

metodologia proposta pelo Projeto Educativo. É composta pelos Coordenadores 

Pedagógicos e pela Auxiliar de Coordenação, que contribui com a parte organizacional. 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS OPCIONAIS 

Promove e organiza os cursos artísticos e esportivos com o objetivo de complementar o 

processo de formação integral dos alunos, realizando eventos como: Olisanto, 

Acampasanto, Dansanto e Espetáculos. 

DIREÇÃO 

Núcleo que organiza, administra, dirige e controla todas as atividades desenvolvidas no 

âmbito da unidade escolar, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo 

educacional. 
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FINANCEIRO  

Trata de assuntos financeiros do Colégio com pais e responsáveis, tal como: emissão e 

envio de boletos, acordos, negociação, 2ª via e assuntos pertinentes ao departamento. 

Horário de atendimento: das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30. 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Acompanha o trabalho desenvolvido pela Tutoria, com foco nas relações 

socioemocionais, orienta educadores, alunos e famílias e colabora com a equipe 

educativa do Colégio. 

PASTORAL 

Desenvolve a dimensão religiosa e agostiniana em toda a comunidade educativa por 

meio de diversas ações, como: Catequese, Grupo de Jovens, Campanhas e Celebrações. 

RECEPÇÃO 

Fornece informações gerais do Colégio e encaminha pais, alunos e visitantes aos 

departamentos responsáveis. Horário de atendimento: das 7h às 19h30. 

SECRETARIA 

Concentra a escrituração escolar, de modo a ter em seu arquivo documentos que 

permitam a verificação da identidade do aluno; da qualificação profissional do pessoal 

docente e técnico; do desenvolvimento do Plano Escolar e da Proposta Pedagógica; da 

documentação exigida pela legislação em vigor. Horário de atendimento: das 7h às 

17h30. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Administra o site, é responsável pela emissão dos cadastros de usuário e senha de 

acesso à internet e pela manutenção dos equipamentos. Auxilia os professores e 

colaboradores no uso da tecnologia entre outros afazeres. 

 

INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES 

GRÊMIO ESTUDANTIL XXVIII DE AGOSTO 

Organização formada por alunos que representam os interesses dos estudantes de todos 

os segmentos. Promovem junto à direção o que consideram oportuno e contribuem na 

organização das atividades extras e dos campeonatos esportivos. 

 

ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 
CDC – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E CULTURA - BIBLIOTECA 

Espaço de acesso à informação - cultura e conhecimento - que atende a comunidade 

escolar agostiniana. Possui acervo atualizado com a aquisição de novidades que o 

mercado lança nas áreas infantil, juvenil, pedagógica e educacional. 
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O empréstimo de material bibliográfico é permitido apenas aos usuários inscritos na 

biblioteca, mediante a apresentação do cartão de identificação. A devolução do material 

em atraso, para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio e 

adultos, gerará multa diária e por material, conforme as normas da Biblioteca do CSA. 

O não pagamento da multa ou a não devolução dos materiais acarretará, 

automaticamente, no bloqueio dos empréstimos. 

COZINHA EXPERIMENTAL 

Ambiente equipado para atender as atividades de culinária que favorecem a 

aprendizagem de conteúdos programados previamente pelos educadores nas diferentes 

faixas etárias. 

ESPAÇO MAKER - CSA 

Ambiente de criatividade e inovação, permite a configuração de dois espaços distintos 

equipados com recursos tecnológicos e mobiliário que atende diferentes composições. 

Planejado para facilitar o desenvolvimento de atividades em grupo e possibilitar diversas 

vivências de conceitos e práticas, torna o aluno mais ativo no processo de aprendizagem. 

LABORATÓRIOS 

Científicos - equipados para a observação e experimentação dos conceitos trabalhados 

nas aulas de Ciências, Química, Física e Biologia. 

Línguas – sala específica para o estudo de Línguas. 

SALAS AMBIENTE 

Uma para cada área do conhecimento (Linguagens, Matemática e Ciências), permitindo 

maior imersão e aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem. 

LANCHONETE E RESTAURANTE 

Alunos, colaboradores e pais podem optar entre lanches rápidos ou refeições 

equilibradas, orientadas por nutricionista. 

Horário de Funcionamento:  

Lanchonete: 7h às 18h30  

Restaurante: 12h15 às 14h30 

QUADRAS 

Espaços poliesportivos para prática de aulas de Educação Física, Cursos Opcionais, 

competições e eventos. 

SALAS DE AULA 

Salas equipadas com lousa digital e acesso à internet. 

SALA DE ARTES PLÁSTICAS 

Ambiente próprio para o desenvolvimento da criatividade e técnicas artísticas. 
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SALAS DE CURSOS OPCIONAIS 

Espaços multidisciplinares com equipamento adequado para a realização de aulas de 

ballet, judô, dança, teatro, entre outras. 

SALA DO SONINHO 

Ambiente para descanso dos alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental.  

SALA MULTIMÍDIA 

Com capacidade para 70 pessoas, possibilita a utilização de recursos tecnológicos em 

aulas e reuniões. 

SALÃO SANTA MÔNICA 

Espaço multidisciplinar. Utilizado em atividades diversas, reuniões e palestras. 

 

 

METODOLOGIAS / RECURSOS PEDAGÓGICOS 

ENSINO HÍBRIDO 

Metodologia que mescla dois modelos de aprendizagem: o síncrono, em que o processo 

ocorre em sala de aula, priorizando as atividades que valorizam as interações 

interpessoais, e o assíncrono, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino, 

possibilitando uma educação personalizada. 

LOUSA INTERATIVA/ LABORATÓRIO MÓVEL 

Facilita o acesso aos diversos conteúdos e possibilita diferentes maneiras de explorá-lo 

e compartilhá-lo com nossos alunos. O uso dessa ferramenta enriquece a relação de 

ensino e aprendizagem. 

PLANTÃO DE DÚVIDAS 

Oferecido aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio com o objetivo 

de proporcionar condições para suprir necessidades individuais do aluno no processo de 

ensino e aprendizagem. As matérias e horários são divulgados no início do ano letivo. 

PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM  

Ambiente virtual de aprendizagem que propicia a interação com o conhecimento por meio 

da tecnologia.  

SAÍDAS CULTURAIS / ESTUDOS DO MEIO 

Agendados para alunos de todos os segmentos, possuem a finalidade de ampliar o 

conhecimento e a vivência da realidade. Divulgados por meio de comunicados.  

 

 

 

https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-sala-de-aula-5-novidades-que-ja-estao-nas-escolas/
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 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Entendemos a AVALIAÇÃO como um processo que acompanha e está a serviço do ensino 

e da aprendizagem. Portanto, assume caráter contínuo e formativo, subsidiando a 

observação, a intervenção, a regulação e a orientação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na Educação Infantil o registro das avaliações é apresentado aos responsáveis, 

semestralmente, em formato digital, contemplando, por meio de atividades 

selecionadas, os objetivos previstos nos eixos de trabalho explicitados no plano de curso 

do segmento. 

No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é realizada por meio de diferentes 

instrumentos, levando-se em conta os objetivos elencados nos componentes 

curriculares, bem como a apuração da assiduidade dos alunos. 

Na apuração do rendimento escolar do aluno do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª 

série do Ensino Médio, os resultados são sintetizados em cada trimestre em uma única 

nota, em cada componente curricular, de zero a 10 (dez), graduada de um em um 

décimo. 

Essas informações são divulgadas no Portal do Colégio (com acesso por meio de senha). 

A média do 1º e/ou 2º trimestre de cada componente curricular poderá ser alterada pela 

média aritmética do trimestre e de seu subsequente, desde que esta última seja superior 

à média do trimestre em questão. 

A média anual será a média aritmética das notas dos trimestres, sendo 6,0 (seis inteiros) 

a mínima para aprovação. 

EXEMPLO: 

1º Trim = 4,0 1º Trim = 4,9 1º Trim = 4,9 

2º Trim = 5,8 2º Trim = 5,8 2º Trim = 6,4 

 3º Trim = 7,0 3º Trim = 7,0 

 

 

 RECUPERAÇÃO 

Os estudos de recuperação são parte integrante do processo de ensino e aprendizagem 

e acontecem: 

1- no decorrer do ano letivo, de forma contínua e paralela, por meio de trabalhos e 

tarefas planejadas; 

2- no final do período letivo anual, conforme disposto no calendário escolar. 
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Tem direito à recuperação final o aluno aprovado em, no mínimo, 50%(*) dos 

componentes curriculares e frequência igual ou superior a 75% em todos os 

componentes curriculares. 

(*) considera-se como 50% apenas a parte correspondente aos inteiros, na obtenção da 

percentagem. 

É estendido ao aluno o direito à recuperação em mais de 50% dos componentes 

curriculares, desde que tenha obtido média anual igual ou superior a 4,0 (quatro inteiros) 

e frequência igual ou superior a 75% em todos os componentes curriculares. 

 

 

PROMOÇÃO 

Para efeito de promoção para o ano/série seguinte, considera-se promovido o aluno que 

obtiver frequência igual ou superior a 75% e média anual igual ou superior a 6,0 (seis 

inteiros) em cada um dos componentes curriculares, ou média final igual ou superior a 

5,0 (cinco inteiros) após os estudos de recuperação. 

O Conselho de Classe analisa e decide sobre os alunos que, após 

Revisão/Reforço/Recuperação Final, não tenham obtido média final mínima de 5,0 (cinco 

inteiros), mas tenham obtido no mínimo 4,0 (quatro inteiros) em, no máximo, dois 

componentes curriculares. 

A média final do aluno, após a recuperação final, é a média aritmética da média anual e 

a nota da recuperação final. A média final tem seu valor considerado até a primeira casa 

decimal, sendo 5,0 (cinco inteiros) a média mínima para a aprovação. 

 

 

RECONSIDERAÇÃO 

Atendendo os dispositivos da Deliberação CEE – 155/2017 de 12/07/2017, o Colégio 

Santo Agostinho, informa sobre o direito de pedido de reconsideração ou recursos, nos 

termos dos artigos da referida Deliberação, incluindo prazos e procedimentos, após a 

divulgação dos Resultados Finais. 

● Até o 10º dia subsequente - Pedido de Reconsideração dirigido a Direção Pedagógica 

(Protocolado na Secretaria do Colégio). 

● Até o 10º dia subsequente- Decisão do Colégio sobre o pedido de reconsideração 

● Até o 10º dia subsequente - Pedido de recurso dirigido ao Dirigente Regional de 

Ensino (Protocolado na Secretaria do Colégio). 

● Até o 5º dia subsequente - Encaminhado, do recurso à Diretoria de Ensino pelo 

Colégio. 
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● Até o 15º dia subsequente - Decisão sobre o pedido de recurso, pela Diretoria de 

Ensino que, posteriormente, o encaminhará ao Colégio. 

● Encaminhamento até o 5º dia subsequente ao interessado, após decisão da Diretoria 

de Ensino. Comunicação ao interessado, pelo Colégio, sobre a decisão da Diretoria de 

Ensino, a respeito do pedido de recurso. 

● Até o 5º dia subsequente - Recurso Especial ao Conselho Estadual de Educação (CEE) 

(Protocolado na Diretoria de Ensino) 

● Até o 5º dia subsequente - Encaminhamento pela Diretoria de Ensino, do Recurso 

Especial ao CEE.  

A secretaria estará em recesso de 22/12/2022 a 04/01/2023. O recesso dos professores 

será do dia 22/12/2022 a 22/01/2023. 

 

ROTINA ESCOLAR E CONVIVÊNCIA 

ACESSO ON-LINE - www.csa.osa.org.br 

Além de todo histórico e infraestrutura do Colégio, o aluno e sua família podem consultar, 

no site, sem necessidade de senha pessoal: 

• Lista de materiais • Notícias • Pastoral • Secretaria • Tutoria • Transporte • Uniforme 

• Calendário escolar 

ACHADOS E PERDIDOS 

Todo o material deve estar identificado e os objetos encontrados são encaminhados à 

Recepção. O Colégio não se responsabiliza por extravios e mantém os materiais 

encontrados apenas por 30 dias, após este prazo são doados. 

AGENDA DO COLÉGIO  

A agenda personalizada faz parte do material dos alunos do Ensino Fundamental (2º ao 

6º), é utilizada pelo aluno e, quando necessário, pelo Colégio e pela família. Os alunos 

do Ensino Fundamental (7º ao 9º) e Ensino Médio podem adquirir a agenda do CSA na 

tesouraria do Colégio, se desejarem. 

APLICATIVO ISCOOL  

Principal ferramenta de comunicação entre família e escola. É um aplicativo, gratuito e 

obrigatório, que pode ser instalado em SmartPhones ou utilizado em computadores. 

Além das várias funcionalidades, citadas neste manual, temos ainda as informações para 

pagamento de boletos das mensalidades, agenda de classe e calendários.  

APLICATIVO PARA RETIRADA DE ALUNOS   

“Chegando” é uma das funções do aplicativo IsCool, possibilita que os pais retirem seus 

filhos sem sair do carro. O embarque do aluno é controlado pelos agentes de portaria.  
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AVALIAÇÃO GERAL 

Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental há, a cada trimestre, uma avaliação, e para o 

Ensino Médio duas avaliações, abrangendo conceitos, informações e dados relacionados 

aos diversos conteúdos escolares trabalhados no decorrer do trimestre. As avaliações 

são de participação obrigatória para os alunos e o seu resultado faz parte da nota 

trimestral de cada componente curricular do ano/série. 

BILHETE ESCOLAR 

Os interessados deverão procurar a Secretaria, que enviará o cadastro à SPTrans. Depois 

de enviado o cadastro, a solicitação deve ser feita pelo responsável em um dos postos 

da SPTrans ou via site: www.sptrans.com.br 

COMUNICADOS 

Constituem meios de comunicação entre Colégio e família no decorrer do ano letivo, são 

enviados aos responsáveis por e-mail e pelo aplicativo IsCool. 

COMUNICAÇÃO – COLÉGIO e FAMÍLIA 

Para os alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental é utilizada agenda 

digital (IsCool). Para os alunos do Ensino Fundamental (2º ao 6º), quando necessário, 

pode ser feita pela agenda personalizada do Colégio ou por e-mail. Para os alunos do 

Ensino Fundamental (7º ao 9º) e Ensino Médio, a comunicação entre família e Colégio 

acontece por e-mail.  

CONTATOS 

Agentes de Portaria - portaria@csa.osa.org.br 

Ambulatório - ambulatorio@csa.osa.org.br 

Biblioteca - biblioteca@csa.osa.org.br 

Comunicação Institucional - comunicacao@csa.osa.org.br 

Coordenação - coordenacao@csa.osa.org.br 

Cursos Opcionais - copcionais@csa.osa.org.br 

Financeiro – financeiro@csa.osa.org.br 

Orientação Educacional - orientacao@csa.osa.org.br 

Pastoral – pastoral@csa.osa.org.br 

Recepção - recepcao@csa.osa.org.br 

Secretaria - secretaria@csa.osa.org.br 

Sugestões e reclamações - csa@csa.osa.org.br 

Tecnologia da Informação - ti@csa.osa.org.br 

 

Tutores e demais educadores – consultar o site do CSA 

Os educadores responderão as mensagens enviadas por e-mail no horário de trabalho 

estipulado pela instituição, portanto, as respostas ocorrerão em até cinco dias úteis. 

 

http://www.sptrans.com.br/
mailto:portaria@csa.osa.org.br
mailto:ambulatorio@csa.osa.org.br
mailto:biblioteca@csa.osa.org.br
mailto:comunicacao@csa.osa.org.br
mailto:coordenacao@csa.osa.org.br
mailto:copcionais@csa.osa.org.br
mailto:financeiro@csa.osa.org.br
mailto:orientacao@csa.osa.org.br
mailto:pastoral@csa.osa.org.br
mailto:recepcao@csa.osa.org.br
mailto:secretaria@csa.osa.org.br
mailto:csa@csa.osa.org.br
mailto:ti@csa.osa.org.br
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CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO 

É feito através de catracas e, para liberá-las, é necessário o Cartão de Identificação, 

entregue ao aluno gratuitamente no início do ano letivo, ou a leitura biométrica das 

digitais. A biometria não garante a leitura para as digitais de crianças muito pequenas, 

portanto não será utilizado para os alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino 

Fundamental.  

Entradas e saídas são notificadas pelo aplicativo Iscool, no item “Comunicados”. 

O aluno não autorizado a deixar o Colégio desacompanhado só será liberado em 

companhia dos responsáveis ou da pessoa recomendada e cadastrada, mediante 

apresentação do cartão de identificação ou leitura biométrica das digitais. Qualquer 

alteração na liberação do aluno deve ser feita por escrito pelo contratante; não são 

aceitos pedidos por telefone, visando à segurança dos alunos e das famílias. 

No caso da perda ou extravio do cartão, o aluno deve solicitar a 2ª via na Secretaria 

com custo. O cartão de responsável/autorizado é de responsabilidade única e exclusiva 

da pessoa nele identificada. No caso de perda, a Secretaria deverá ser comunicada com 

urgência para que o mesmo seja bloqueado. 

CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS TURMAS – SOCIOGRAMA 

O CSA desenvolve um projeto que visa à continuidade e ao fortalecimento das relações 

construídas ao longo da vida escolar dos alunos, assim, ao final do ano letivo, os alunos 

são convidados, por seus tutores, a relatar sua vivência escolar, ressaltando seus laços 

de amizade mais significativos. Na constituição das turmas, esses laços são respeitados, 

dentro da possibilidade, com a garantia de que ao menos um dos colegas estará em sua 

turma. Sendo esse um dos critérios para a constituição das turmas, comunicamos que o 

sociograma será atendido para as matrículas efetivadas até dezembro. Casos 

excepcionais poderão ser analisados. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - BOLETIM  

A divulgação dos resultados do trimestre (notas e faltas) é realizada, nos dias 

previamente determinados pelo calendário escolar, no Portal do Colégio, mediante 

acesso pessoal, e, por meio do aplicativo IsCool, somente o boletim. 

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

TRANSFERÊNCIA: Pode ser solicitada pelo contratante, por meio de formulário próprio 

disponível na Secretaria do Colégio (esta solicitação não tem custo). Prazo para emissão 

do documento: 30 dias após o pedido. 

2ª VIA DE HISTÓRICO ESCOLAR: Pode ser solicitada, mediante pagamento, pelo 

responsável legal ou pelo aluno, se maior de idade. Para emissão é necessário que a 

Secretaria tenha cópia do RG do aluno. O pagamento deverá ser feito no ato da 

solicitação. Prazo para emissão do documento: 30 dias após o pagamento da taxa. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Histórico Escolar, Transferência ou 2ª via podem ser 

retirados na Secretaria do Colégio pelo responsável legal ou por terceiros, com 
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autorização por escrito. Também podem ser entregues em domicílio, desde que 

solicitada a entrega junto ao pedido do documento. Para entrega em São Paulo/Capital; 

demais localidades, consulte valor na Secretaria. 
 

LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS 

O Colégio oferece o serviço de aluguel de armários para os alunos que desejam guardar 

seus pertences. O contrato é anual e deve ser solicitado na Tesouraria, no início do ano. 

As normas descritivas no contrato devem ser cumpridas para garantir a continuidade da 

locação. 

MATERIAL 

É de fundamental importância que os alunos mantenham seus materiais identificados e 

conservados.  

NORMAS 

• Somente os alunos matriculados no Colégio poderão assistir às aulas e às demais 

atividades escolares. A matrícula é efetuada durante o período determinado pela Direção 

do Colégio, mediante requerimento do responsável e apresentação da documentação 

necessária. Ao assinar o requerimento de matrícula, o aluno ou responsável aceita e se 

sujeita às disposições do Regimento Escolar. Não há renovação automática de 

matrícula. 

 Para o desenvolvimento adequado das aulas, em sala de aula ou no ambiente virtual, 

é necessário cumprir as normas de conduta e apresentar postura de estudante 

apropriada para o melhor aproveitamento dos estudos. 

• O aluno atrasado perde a primeira aula e tem permissão para entrar na segunda, até 

seis vezes por trimestre. A partir da 7ª vez o aluno é encaminhado para a equipe de 

Coordenação para contato com a família, pois os atrasos comprometem o seu 

aprendizado. 

• Saídas antecipadas devem ser solicitadas pelos responsáveis, por escrito na agenda, 

e-mail ou aplicativo. 

• Os alunos que não têm atividades programadas após as atividades regulares deverão 

retirar-se do Colégio em, no máximo, 1 hora.  

• O Colégio limita o uso de objetos não solicitados durante o período de aulas. 

Descumprir as condições estabelecidas pelo professor leva à apreensão do objeto em 

questão, que poderá não ser devolvido de imediato, além das penas previstas no 

regimento escolar.  

• O Colégio não se responsabiliza por quaisquer objetos perdidos ou danificados em suas 

dependências. 
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• Toda e qualquer encomenda deixada na recepção poderá ser aberta e examinada por 

razões de segurança. 

• O prejuízo ou dano material causado as instalações do Colégio e a objetos de colegas 

e/ou colaboradores, por abuso ou imprudência, deve ser ressarcido pelo autor do dano 

ou responsável. 

• Por motivo de segurança, os alunos não devem permanecer em frente ao Colégio após 

o período das aulas. 

• O Colégio segue a determinação da Lei Antifumo: 13.541, de 07 de maio de 2009, não 

permitindo fumar nas suas dependências. 

PAGAMENTOS 

Os pagamentos são efetuados na rede bancária, conforme as normas constantes nos 

boletos. Saídas Culturais, provas de 2ª chamada, livros podem ser pagos em espécie ou 

PIX.  

PORTAL  

Pelo PORTAL do CSA é possível acessar: dados pessoais, notas e faltas do aluno, quadro 

de horários, ocorrências (advertências; atrasos; falta de tarefas, materiais e uniforme), 

extrato financeiro com emissão 2ª via boleto (acesso disponibilizado somente ao 

responsável). Funções também disponíveis no aplicativo Iscool, no item “Área do aluno”. 

POSTURA DE ESTUDANTE 

É um dos aspectos avaliados ao longo do trimestre. O aluno deve comprometer-se com 

a realização das atividades de casa, os registros de aula, a organização de seu material 

e a sua pontualidade, deve também colaborar para a manutenção do ambiente 

adequado aos estudos. 

PROVA DE 2ª CHAMADA 

É direito do aluno que faltou em atividade avaliada e deve ser solicitada pelo responsável, 

justificando o motivo da ausência em formulário próprio, logo que o mesmo retornar ao 

Colégio. Atende os alunos a partir do 2º ano, fora do horário das aulas regulares. Haverá 

cobrança de para cada prova, procedimento expresso no Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais.  

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 

Podem ser feitas pessoalmente ou por e-mail aos departamentos responsáveis (consulte 

pág. 15 deste manual) e serão devidamente consideradas. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

O transporte escolar dos alunos é um serviço prestado por profissional autônomo ou 

empresa especializada, com os quais a família interessada no serviço trata diretamente.  
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UNIFORME 

É obrigatório para todos os alunos e não pode ser modificado e/ou customizado.  

 
Educação Infantil e  

Ensino Fundamental (1º ao 5º) 

Ensino Fundamental (6º ao 9º)  

e  Ensino Médio 

Camiseta manga curta e longa   

Calça de moletom ou camberra 

Calça ou capri de helanca  

Bermuda de helanca ou camberra 

Saia calça camberra 

Túnica de moletom fechada ou aberta com capuz  

Túnica de camberra aberta sem capuz   

Colete de lã 

Tênis  

Camiseta manga curta e longa   

Calça de moletom ou camberra 

Calça ou capri de helanca  

Bermuda de camberra 

Túnica de moletom fechada ou aberta com capuz  

Túnica de camberra aberta sem capuz   

Tênis  

 

 

No inverno o aluno poderá usar, sob as peças do uniforme, blusa branca, azul ou preta.  

Os alunos do Ensino Médio poderão usar calça jeans na cor azul (sem bordados, rasgos 

ou enfeites), exceto para as aulas de Educação Física.  

Para os alunos matriculados nos Cursos Opcionais do CSA, as camisetas que compõem 

o uniforme específico da modalidade também são uma opção para o horário regular.   

Para evitar extravio, é importante que cada peça do uniforme tenha identificação (nome 

completo do aluno). 

Os uniformes devem ser adquiridos nas empresas legalmente autorizadas e deverão 

estar sempre em bom estado de conservação.  

Na sala de aula não é permitido o uso de acessórios tais como bonés, chapéus, gorros 

e outros. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

    

 REUNIÃO COM OS PAIS - Apresentação do trabalho pedagógico  

 DATA SÉRIE / ANO HORÁRIO 

24 de janeiro de 2023 (3ª feira) ED. INFANTIL 

CONFORME DIVULGADO 
NAS LISTAS DE MATERIAL 27 de janeiro de 2023 (6ª feira) 

1º ANO AO 5º ANO 

6º ANO AO 9º ANO 

ENSINO MÉDIO 
 
 

 
INÍCIO DAS AULAS  

INÍCIO SÉRIE/ANO MANHÃ TARDE 
PERÍODO 
INTEGRAL 

PERÍODO               
SEMI-INTEGRAL 

26 de 
janeiro 

Educação 
Infantil 

**** 12h45 às 17h45 7h às 19h 9h30 às 19h 

30 de 
janeiro 

1º ao 5º 
ano 

7h10 às 11h50 12h55 às 17h30 7h às 19h 9h30 às 19h 

6º ao 9º 
ano 

7h10 às 12h40 
Orientação de Estudos 

13h50 às 17h30 
**** **** 

Ensino 
Médio 

7h10 às 12h40 13h50 às 16h20* **** **** 

* de terça-feira a quinta-feira 
 

LISTAS DE MATERIAL -  no site e na Recepção do Colégio a partir do dia 

21/11/2022. 

 

MATERIAL PAMARIS - Plantão de vendas no Colégio: de 7 a 20 de dezembro de 2022 
e de 9 a 27 de janeiro de 2023 (exceto finais de semana e feriado), das 8h às 18h. 
 
UNIFORME POLESCOLA - Plantão de vendas no Colégio: de 19 a 30 de janeiro de 

2023 (exceto finais de semana e feriado), das 8h às 17h. 

Loja virtual: www.uniforall.com.br  
 
LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS - para os alunos que desejarem guardar seus materiais no 
Colégio. O contrato é anual e deve ser solicitado na Tesouraria. 
 
BILHETE ESCOLAR - Os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Os Cursos Opcionais terão início em fevereiro 
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CALENDÁRIO 2023 

LEGENDA 

Dia Letivo Recesso/Sábado/Domingo 
Férias Escolares 

Reunião de Planejamento Feriados e datas comemorativas 

JANEIRO dias letivos  4  FEVEREIRO dias letivos 17  MARÇO dias letivos 24 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4        1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31          26 27 28          26 27 28 29 30 31   
                       

ABRIL dias letivos 17  MAIO dias letivos 22  JUNHO dias letivos 21 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

            1    1 2 3 4 5 6          1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31        25 26 27 28 29 30   

30                                           

                       

JULHO dias letivos 0  AGOSTO dias letivos 24  SETEMBRO dias letivos 19 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

      1      1 2 3 4 5            1 2 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 

30 31                             
                       

OUTUBRO dias letivos 23  NOVEMBRO dias letivos 18  DEZEMBRO dias letivos 11 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4            1 2 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31          26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30 

                              31             
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