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CARISMA DE SION
Nossa escola marca presença em Vila Maria desde 1942,
quando as irmãs da Congregação Nossa Senhora de Sion
foram convidadas pelo bispo da época para realizar um
trabalho educativo nesse bairro, pois aqui, em Vila Maria, não
havia escola.
Somos uma escola católica e temos o ensino direcionado a
uma cultura de diálogo e de escuta, para acolher o outro na sua
diferença.

CAMINHAR
EM DIREÇÃO
AO FUTURO
É FAZER AS
MELHORES
ESCOLHAS
HOJE.

Nossa preocupação, além do conteúdo é direcionar as crianças
e os jovens para uma convivência pacífica e acolhedora
respeitando o outro em sua crença. Eles aqui devem se sentir
bem e felizes buscando o conhecimento, fazendo amigos,
acolhendo para serem acolhidos.

O SION NO MUNDO
Canadá

Estados Unidos

Rio de Janeiro: Cosme Velho

El Salvador
Nicarágua
Costa Rica

São Paulo: Vila Maria e Higienópolis
Curitiba: Batel e Solitude
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PROJETO PEDAGÓGICO

MISSÃO

A Escola, em conformidades com a legislação vigente,
desenvolve a Educação Básica com funcionamento dos cursos:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, tendo
por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

Atuar no campo da Educação, tendo em vista valores, princípios
cristãos e o conhecimento, de acordo com as exigências da
sociedade moderna, de modo que nossos alunos se tornem
cidadãos conscientes.

A Escola adota os seguintes princípios de filosofia educacional:
I - Abertura para a realidade do mundo, formando o educando
como ser participante da História e não mero espectador,
desenvolvendo responsabilidade social:
II - Desenvolvimento do senso crítico do aluno, educando-o
para o uso consciente da liberdade, despertando-lhe a
iniciativa, a criatividade e a responsabilidade:
III - Promoção da pessoa humana, promoção pessoal
e comunitária, despertando no educando o espírito de
fraternidade, solidariedade e respeito ao “outro”.
IV - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
V - Capacitar para conviver com as diferenças culturais e
religiosas.

ENSINO INFANTIL
A Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion acolhe o aluno
a partir dos 2 (dois) anos até os 5 (cinco) anos. Esse período de
escolaridade é caracterizado como Ensino de Educação Infantil.

Irlanda
Inglaterra
França
Bélgica
Alemanha
Polônia

Tunísia

Objetivos Educacionais Permanentes
Para concretizar sua missão, o Sion integra proposta
pedagógica e atuação educacional visando o crescimento
integral do aluno:
• Construir o conhecimento, despertando o gosto pelo saber, a
partir da experiência e da reflexão;
• Caminhar junto com o aluno em busca de sua adequação e
integração como indivíduo;
• Formar para a cidadania, abrindo espaço para
questionamentos que conduzem à postura crítica e a opções
conscientes e atuantes;
• Incentivar a descoberta e vivência dos valores permanentes
da pessoa em si, com os outros e com o absoluto de Deus.

Áustria
Romênia
Itália

Egito

Israel

Turquia

Filipinas

Austrália

Nessa faixa etária, a Escola dedica-se a ajudar no processo de
socialização e estimular a construção da autonomia.Para tanto,
promove diferentes formas de interações entre as necessidades
e interesses, mostra a importância do cuidado com os materiais
escolares, com a organização da sala de aula e a preservação
dos espaços coletivos. Ao mesmo tempo, a Escola privilegia
atitudes de colaboração, organização, através de trabalhos
coletivos, espaços comuns de brincadeiras e trocas de
informações. Nesse sentido, damos uma atenção especial à
colocação de limites, esclarecendo e justificando a necessidade
desses parâmetros para a convivência social.
Trabalha-se a capacidade de dialogar, a troca de ideias, desejos
e necessidades, que pressupõem expressão oral e escrita.
Os eixos estruturantes para interações e as brincadeiras,
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar,
explorar, expressar-se e conhecer-se. Os campos de
experiências a serem trabalhados são:
1- O eu, o outro e o nós
2 - Corpo, gestos e movimentos.
3 - Traços, sons, cores e formas.
4 - Qualidade e escrita.
5 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
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ENSINO FUNDAMENTAL I E II

ENSINO MÉDIO

A Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion propicia a
seus alunos uma continuidade entre os trabalhos desenvolvidos
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, que vai do 1º ao
9º ano. Entretanto, os alunos apresentam ao longo do tempo
características diferentes que têm importância acentuada no
desenvolvimento humano.

O Ensino Médio, na Escola São Teodoro de Nossa Senhora de
Sion, tem sua identidade assentada no pressuposto básico
de que, nesse nível, os objetivos educacionais não podem
ficar restritos ao mero preparo para os vestibulares, mas deve
visar, principalmente, à aquisição de uma base sólida de
conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem, além
do ingresso, o acompanhamento produtivo no Ensino Superior.
Nesse sentido, os objetivos deste curso podem ser assim
definidos:

Essas características são respeitadas em cada fase e nos
utilizamos delas para auxiliar o processo de aprendizagem e
crescimento individual. Para tanto, proporcionamos situações
onde o aluno desperte em cada etapa do desenvolvimento,
o interesse pelo aprendizado. Sabemos que ao longo do
período escolar é necessário que percebam e se adaptem às
mudanças, ou seja, que se ajustem aos diferentes horários,
compreendam que as exigências nas propostas das atividades
tornam-se mais complexas, os prazos ficam menos extensos,
as tarefas são cada vez mais diferenciadas.
Agir, explorar, experimentar são habilidades desenvolvidas a
partir do momento em que continuamente proporcionamos
situações onde os alunos possam entender melhor as causas,
razões e consequências de escolha e atitudes que têm.
Buscamos então, através da avaliação do desenvolvimento
social, fazer com que o aluno acredite em seu potencial e
confie em si mesmo, colaborando assim para que se torne um
indivíduo feliz.
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- Contribuir para o desenvolvimento das habilidades cognitivas
que ampliem a capacidade lógica do raciocínio, aprimoramento
dos processos de abstração, capacidade de análise,
estabelecimento de relações entre aspectos distintos do
conhecimento, generalizações etc;
- Contribuir para o aprimoramento da formação de bons
leitores, intérpretes e escritores;
- Levar o aluno a perceber a responsabilidade que lhe cabe no
processo e tornar-se sujeito de sua própria formação e de cada
um no contexto de grupo, para uma produção coletiva de maior
qualidade;
- Ajudar no processo de definição profissional, através de
trabalhos e projetos desenvolvidos no cotidiano das diferentes
disciplinas e no espaço de orientação educacional.

INTERMEDIÁRIO E INTEGRAL

Período Intermediário
Intermediário

Período
Integral

Integrasion (Período Intermediário e Integral)

1 aula de Jazz
1 aula de Futsal
1 aula de Ritmos
1 aula de culinária
1 aula de teatro

2 aulas de Jazz
2 aulas de Futsal
1 aula de Ritmos
1 aula de culinária
1 aula de teatro
2 aulas de Natação
1 aula de Horticultura (quinzenal)
1 aula de informática
Brincadeiras livres e dirigidas

Sabendo-se da necessidade moderna onde as famílias
precisam dedicar muito tempo para atividades profissionais
a fim de uma melhor qualidade de vida é que a Escola São
Teodoro de Nossa Senhora de Sion proporciona aos alunos,
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, a
oportunidade de permanecerem na escola após o período
normal de aula, participando do Integrasion.
O Integrasion é o espaço onde os alunos têm um
acompanhamento intensivo para a realização das tarefas de
casa, estudos para avaliações, momentos de descontração,
socialização e atividades diversificadas, sempre envolvidas num
ambiente de cooperação e amizade.
Nos momentos das refeições, os alunos são estimulados
a experimentarem alimentos diversificados a fim de
desenvolverem o hábito de uma alimentação saudável.
Baseados nos pilares do carisma de Sion, nossos alunos são
levados a agir para dialogarem no momento certo, escutarem
com sabedoria, acolherem a todos nas dificuldades e saberem
conviver com as diferenças. Para tanto, contamos com
profissionais especializados e preparados para atuarem com
alunos de diferentes faixas etárias.
Buscamos apoiar os alunos e as famílias no processo de
aprendizagem e, consequentemente, na formação integral dos
mesmos.
Da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental, no
Período Intermediário os alunos têm a parte pedagógica no
período da manhã, após o almoço descansam, de acordo com
a série realizam a lição de casa, participam da aula de Natação,
Ballet ou Judô, Corpo e Movimento e lancham.

Brincadeiras livres e
dirigidas

Novo horário:
• Intermediário: das 7h15 às 15h30, podendo um dia da
semana sair às 16h, devido ao esporte.
• Integral: das 7h15 às 17h20

Cronograma de atividades para Intermediário e
integral da Educação Infantil I e 1º ano - 2020
Período Intermediário
Intermediário

Período
Integral

2 aulas de Ballet ou Judô

2 aulas de Ballet ou Judô

1 aula de Natação

2 aulas de Natação

1 aula de culinária

1 aula de culinária

1 aula de “Corpo e		
Movimento”
		

1 aula de “Corpo e
Movimento”

* Todos os alunos que cursam NATAÇÃO, devem apresentar
atestado médico para as aulas e com validade semestral a parir
de fevereiro de 2020.

Cronograma de atividades para Intermediário e
Integral Fundamental I - 2º ao 5º ano
Os alunos dos Períodos Intermediário e Integral de 2º a 5º
ano, após o período normal de aulas, almoçam, descansam
e realizam seus compromissos escolares (lições de casa,
trabalhos e estudos para provas), com apoio pedagógico e
lancham.
Seguem atividades extra-classe e esportivas que os alunos vão
realizar por período.
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CALENDÁRIO ESCOLAR - 2020
JANEIRO
22
23
24
25
27
28

29

30

Planejamento Anual
Planejamento Anual
Planejamento Anual
Feriado – Aniversário de São Paulo
Planejamento Anual
Início das aulas para o Ensino Fundamental II e 		
Médio e Reunião de Pais Educação Infantil e 1º Ano
do Ensino Fundamental
Início das aulas do Ensino Fundamental I - 1º ao 5º
ano e todos os alunos do período Intermediário e
Integral (Educação Infantil e Fundamental I)
Início das aulas do Ensino de Educação Infantil

FEVEREIRO
01

Reunião de Pais 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I,
período Intermediário e Integral do Fundamental I
(2º ao 5º ano), 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II
e 1ª a 3ª série do Ensino Médio
24 a 26 Feriado - Carnaval
29
Atividades Esportivas Culturais

14
Atividades Esportivas Culturais
24 a 27 Provas Bimestrais
30
Provas Bimestrais

ABRIL
Entrega de notas aos alunos - Fim de Bimestre
Reunião de Pais - Atividades Esportivas Culturais
Provas Substitutivas
Atividades Suspensas - Quinta-feira Santa
Feriado - Sexta-feira Santa
Atividades Suspensas
Feriado - Tiradentes
Atividades Esportivas Culturais

MAIO
01
09
23

Feriado - Dia do Trabalho
Atividades Esportivas Culturais
Atividades Esportivas Culturais

JUNHO
06
10 a 13
11
12
19
6

JULHO
01
Entrega de notas aos alunos - Fim de Bimestre
02
Início das Férias
02 a 31 Férias

AGOSTO
03
08
10
15
22

Retorno às aulas
Atividades Esportivas Culturais
Provas Substitutivas
Atividades Esportivas Culturais
Bienal Cultural - Atividades Esportivas Culturais

SETEMBRO
07
12
18
21 a 24

Feriado - Independência do Brasil
Atividades Esportivas Culturais
Provas Bimestrais
Provas Bimestrais

OUTUBRO

MARÇO

03
04
06
09
10
20
21
25

20
Atividades Esportivas Culturais
22 a 25 Provas Bimestrais

Atividades Esportivas Culturais e Festa Junina
Encontro da Juventude Sionense
Feriado - Corpus Christi
Atividades Suspensas
Provas Bimestrais

02
03
05
12
14
15
16
24

Entrega de notas aos alunos - Fim de bimestre
Reunião de Pais
Provas Substitutivas
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Comemoração Professor (Alunos)
Feriado - Dia do Professor
Atividades Suspensas
Atividades Esportivas Culturais

NOVEMBRO
02
09
15
20
23 a 27
30

Feriado - Finados
Dia do Patrono - Reunião - Carisma
Feriado - Proclamação da República
Feriado - Consciência Negra
Provas Bimestrais
Provas Substitutivas

DEZEMBRO
03
04
07 a 11
16
17
18

Entrega de notas aos alunos
Fim de Bimestre
Exames Finais
Resultados Finais
Formaturas
Início do Recesso

OBSERVAÇÃO: As datas dos eventos escolares acima poderão
sofrer alterações. Os alunos serão comunicados com antecedência.
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INFORMAÇÕES GERAIS
ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1- OBJETIVO GERAL DA ESCOLA
Formar integralmente o educando, desenvolver seu senso
crítico, prepará-lo para a vida entendendo suas mudanças e
interferindo nelas quando necessário. Desenvolver o sentido
de ética e cidadania, os princípios de convivência, em equipe,
pacífica e fraterna.
2- NORMAS ESCOLARES
a) Pontualidade:
- Deverão respeitar os seguintes horários:
Período da manhã:
Maternal l e ll - 7h30 às 11h40
(Com a possibilidade de permanência até às 12h)
Infantil l e ll - 7h15 às 11h40
(Com a possibilidade de permanência até às 12h)
Período da tarde:
Maternal l e ll - 13h às 17h10
(Com a possibilidade de permanência até às 17h30)
Infantil l e ll - 12h45 às 17h10
(Com a possibilidade de permanência até às 17h30)
Período Integral:
Maternal l e ll - 7h30 às 17h10
(Com a possibilidade de permanência até às 18h15)
Infantil l, ll e 1º ano - 7h15 às 17h10
(Com a possibilidade de permanência até às 18h15)
Período Intermediário:
Maternal l e ll - 7h30 às 15h30
Infantil l, ll e 1º ano - 7h15 às 15h30
Para os alunos que excederem os horários, será cobrado uma
taxa de permanência. O valor é de R$ 13,00 por hora.
Em casos de eventuais retiradas dos alunos, por outras pessoas
que não os responsáveis, solicitamos especial atenção, pois
estes serão entregues com autorização antecipada feita à
professora através da agenda. A assiduidade é fator de maior
importância no aprendizado da criança. Caso haja necessidade
da ausência do aluno, justificá-la por escrito. Justificar também
por escrito, as entradas fora do horário habitual, quando
necessárias.
Contamos com a colaboração dos pais no que se refere a
pontualidade do aluno. Caso chegue atrasado, na entrada
ou na saída, por favor, desça do carro e assine o caderno
de atrasos.
b) Uniforme e material escolar:
- Os alunos deverão comparecer à escola uniformizados e
todos os uniformes deverão ter o nome da criança PINTADO OU
BORDADO.
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Não nos responsabilizamos por uniformes perdidos que não
tenham nome do aluno.
- Tênis (os mesmos deverão conter o nome da criança) e as
meias brancas ou azul-marinho. Não é permitido o uso de
sandálias.
- Todos os alunos deverão trazer uma nécessaire contendo: 1
escova de dente, um creme dental e uma toalhinha.
- A mochila e a lancheira devem conter o nome do aluno e
para melhor identificação por parte dos mesmos, pedimos que
coloquem algum adereço (boton, chaveiro, etc.). Favor vistoriar
diariamente a mochila e observar se não contém objetos que
não pertençam a seus filhos.
- Para os alunos do Maternal I e II, Infantil I e II pedimos que
tragam uma sacola plástica contendo: 1 camiseta, 1 calcinha
ou cueca e 1 short marcados com o nome completo, para
ficarem guardados no armário individual.
- Para os alunos do Maternal I e II, onde muitos estão no
desfralde, pedimos também um calçado.
c) Lanche:
- Os alunos que trouxerem o lanche de casa deverão ter
diariamente, na lancheira, um guardanapo de pano ou
toalhinha. É proibido o uso de vasilhame de vidro.
- Os alunos que optarem por tomar lanche na escola poderão
comprar o cardápio mensalmente, via agenda escolar.
Os lanches avulsos só serão aceitos com pedidos feitos
antecipadamente, respeitando a data marcada.
Observação: Gostaríamos que evitassem enviar
salgadinhos e refrigerante no lanche dos alunos.
d) Aniversários:
- Caso seja de interesse dos senhores pais, a comemoração
do aniversário de seu filho na escola, favor comunicar a
professora com antecedência. Esta comemoração será feita no
horário do lanche. Não será permitida a presença dos pais
ou responsáveis durante a comemoração, como também
o uso de máquina filmadora. Não será permitido enfeites
decorativos. A comemoração será com as crianças da
mesma sala e irmãos da escola.
e) Enfermidades:
- Se o aluno estiver indisposto ou febril não deverá vir à escola;
- Quando o aluno necessitar faltar à escola por 02 (dois) ou
mais dias, ou contrair qualquer enfermidade, a escola deverá
ser informada por telefone ou pela agenda;
- Quando o aluno se sentir mal na escola, far-se-á a
comunicação aos pais ou responsáveis por telefone para serem
tomadas as devidas providências;
- O aluno que contraiu moléstia infectocontagiosa só
poderá retornar após a apresentação de atestado médico,
justificando o período de faltas e declarando aptidão para o
retorno às atividades escolares.

3- OBSERVAÇÕES
a) Avaliação:
Com a finalidade de mantê-los informados sobre o
desenvolvimento de seu (sua) filho (a) no âmbito escolar, os
alunos receberão respectivamente:
• Maternal I e II, Infantil I e II – Bimestralmente - Ficha
Avaliatória e Semestralmente - Ficha e um Relatório Individual;
• Integral e Intermediário – Bimestralmente - Ficha Avaliatória e
Semestralmente - Ficha e Relatório Individual.
As Atividades Bimestrais, Ficha Avaliatória e o Relatório
Individual deverão permanecer em casa.
• OBS: Todas as séries receberão semestralmente uma
Ficha de Avaliação das aulas de Natação.
b) Entrevistas e Reuniões:
- Os senhores pais poderão esclarecer quaisquer dúvidas ou
orientações em relação a seus filhos, marcando horário com a
coordenadora pedagógica ou professor, através da agenda. É
de costume convocarmos os pais para conversas individuais,
relacionadas ao andamento escolar do aluno, isso acontece no
horário dos professores especialistas. As reuniões bimestrais
estão marcadas no calendário anual.
c) Extravio de Objetos:
- Os alunos não deverão trazer para a escola, joias ou objetos
de valor (relógio, aneis, etc.). A escola não será responsável
por extravios ou quebra dos mesmos. Quando perceber
que esqueceu algo na escola, nos comunicar o mais rápido
possível.
d) Brinquedos:
- O dia da semana será estipulado pela escola no início do ano
juntamente com o horário de aula. Pedimos que os alunos não
tragam brinquedos que estimulem a violência (ex. espadas,
réplicas de armas, etc).
- Solicitamos que evitem de deixar que as crianças tragam
aparelhos eletrônicos (DS, PSP, Tablet, Ipad, celular,...)
prevenindo, assim, que tenham acesso indevido à internet, uso
de imagens e jogos não indicados à faixa etária. Outros tipos de
brinquedos proporcionarão maior interação entre as crianças.
e) Dia do Livro:
- Com o intuito de promover o interesse pela leitura e
despertar a imaginação, as crianças poderão trazer um livro
para compartilhar com seus amigos. O dia da semana será
estipulado pela escola.
f) Agenda:
- Deverão preencher as primeiras páginas da agenda
integralmente, trazê-la todos os dias dentro da mochila e os
pais/responsáveis, assinar todos os comunicados.
- Todos os recados (saídas, medicamentos, faltas, etc.) deverão
ser registrados na agenda.

g) Lição de Casa:
- Os alunos do Infantil I iniciarão as lições de casa a partir do 2º
Bimestre.
- Os alunos do Infantil II iniciarão as lições de casa a partir do 1º
Bimestre.
Observação:
Pedimos aos senhores pais que incentivem e supervisionem
as lições de casa de seus filhos para que eles possam adquirir
mais responsabilidade e também fixar melhor o conteúdo
trabalhado em sala de aula. É a forma mais eficiente de saber
se ele tem dificuldade e quais são suas maiores habilidades. A
integração escola/família é primordial para o desenvolvimento
íntegro do aluno.
h) Entrada e Saída:
- A entrada e a saída dos alunos será somente pela Rua
Octacílio de Albuquerque, 111.
i) Saídas Culturais:
- A escola promoverá passeios educativos/culturais e lúdicos
durante o ano, que serão avisados com antecedência.
j) Homenagens:
- Nas homenagens de Dia das Mães e Dia dos Pais, será
permitido a presença somente de 1 (um) acompanhante.
k) Natação:
- Devido ao curto tempo, após a aula de Natação os alunos
tomarão uma ducha rápida. Recomendamos que ao chegar em
casa, faça sua higiene pessoal completa.
4- ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
a) Educação Física, Artes, Música, Inglês, Tecnologia e
Natação.
As aulas serão ministradas por professores especializados nas
respectivas áreas.
• Ensino Religioso: As aulas serão ministradas pela professora
da classe.
• As aulas de Tecnologia serão somente para os alunos do
Infantil I e Infantil II, sendo responsável a professora de classe,
juntamente com a auxiliar de informática.
• Natação: os alunos do Ensino de Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Intermediário, Integral e Cursos extracurriculares
que cursam Natação, devem apresentar atestado médico para
aulas com validade semestral a partir de fevereiro de 2020.
5- ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR:
SION +
Ballet, Judô e Natação: Serão oferecidos a partir do Infantil I
Parceria com CCAA e Oficina de Pintura: a partir do Infantil II
e Jazz.
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INFORMAÇÕES GERAIS
ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO)
1-) Relacionamento Família e Escola:
• Acompanhar a sua rotina de estudo, verificar o material
necessário para a aula do dia e incentivar a leitura, dar
autonomia em seu comportamento e elevar a sua autoestima
sempre. Cuidado com as comparações.
• Medicamentos: Notificar o professor via agenda da dosagem
e dos horários. Não enviar a criança quando estiver doente
e avisar a escola. Em caso de doença infectocontagiosa
(conjuntivite, catapora, entre outras) a criança deve ficar em
repouso no tempo estabelecido pelo médico e é necessário
enviar atestado informando a alta médica.
• Agenda: De uso diário (recados, lição de casa, comunicação
pais-escola, inclusive saídas antecipadas), deve ser vistada
diariamente. É através dela que você agenda seu horário para
atendimento individual. Mantenha os números de telefones
atualizados na Ficha de Cadastro do Aluno, que será entregue
no início do ano para preenchimento.
• Reuniões de Pais: Espaço de reflexão e informação sobre
a vida escolar de seu filho. É de suma importância sua
participação. Datas descritas no Calendário Escolar.

• Aniversários: O aluno poderá trazer bolo, salgadinhos e
bebidas (sucos e refrigerantes). Não há necessidade de enviar
convite. Avisar a professora com uma semana de antecedência
para que possa se organizar, pois o horário da aula será
modificado. Atenção: quando for enviar convites para festas
fora da escola, que sejam para todas as crianças da sala.
Não entregamos convites separadamente.
• Saídas Culturais: Respeitar os prazos estabelecidos para
a entrega de valores e autorizações. Nossas saídas são
relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula,
durante o ano.
3-) Rotina Pedagógica e Disciplinas:
• Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês:
adotamos livro didático.
• Educação Religiosa: Visamos à formação ecumênica,
valorização da solidariedade, da amizade e do respeito ao
próximo.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
Tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)”

2-) Rotina Escolar:

Demais disciplinas: Artes, Música, Inglês, Educação Física, Sala
de Leitura e Educação Tecnológica.

• Pontualidade na entrada e saída:

• Aulas extras: Sion + (vide páginas 16 e 17)

• Manhã: 7h15 às 11h50		

• Avaliação: É contínua e ao longo do processo.

• Tarde: 13h às 17h20, sendo que uma vez por semana entram
às 12h10 / 12h10 e saem às 17h20.

• Avaliação Substitutiva a partir do 2º ano:

• Assiduidade: evite marcar compromissos no horário de
aula. Quando for inevitável, ajude o aluno a realizar as tarefas
perdidas. Se for sair mais cedo, não se esqueça de avisar a
professora pela agenda para que ela reveja a rotina do dia e o
aluno não se prejudique. As lições do dia da falta devem ser
repostas, seja por xerox ou em horário de aula de especialista
com a professora.
• Material e uniforme: identificar todos os materiais e
uniformes, estimular a conscientização da responsabilidade
com seus pertences e não trazer objetos desnecessários para a
escola. Identificar também os brinquedos que serão permitidos
apenas no Dia do Parque – que será estipulado pela
professora no primeiro dia de aula.
• Intervalos: Manhã: 1º ano das 9h10 às 9h40; 2º ano ao 5º
ano das 8h55 às 9h25
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Tarde: 1º ano das 15h às 15h30; 2º ao 5º ano das 14h45 às
15h15.

Serão consideradas provas, para efeito de cobrança, as
avaliações mensais e bimestrais com valor acima de 5,0 (cinco)
pontos.
• Isenção: doenças infectocontagiosas, afastamentos, luto e
internações, mediante a apresentação de atestado médico com
CID (Classificação Internacional de Doenças).
- R$ 30,00 (trinta reais) - faltas justificadas com atestados
médicos (que não estejam nos casos acima).
- R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) – faltas injustificadas.
A requisição deverá ser feita pelo responsável na tesouraria da
escola ou via agenda, com antecedência de, no mínimo, 24h
em relação à data em que a avaliação será aplicada, conforme
Calendário Escolar. Atenção: caso a requisição não seja
efetuada dentro do prazo estipulado, o aluno não poderá fazer a
prova substitutiva.

Para realização da prova substitutiva o aluno deverá comparecer
uniformizado e de posse da requisição que lhe foi entregue pela
tesouraria, pois sem ela não poderá realizá-la.
• Enviaremos via agenda o cronograma de atividades no início
de cada bimestre para que os pais possam acompanhar as
atividades dos alunos. Entretanto, se houver alteração, os pais
serão avisados via agenda.

a permissão da Direção para que fiquem preservadas as
crianças/adolescentes que estão sob nossa responsabilidade.
Se, apesar de nossas orientações, o aluno trouxer esses
equipamentos:
a) Em caso de manuseio do aparelho ou uso indevido, o
professor recolherá e o entregará à Coordenação Pedagógica.

• Projetos: os alunos dos 1os aos 5os anos desenvolvem durante
o ano um projeto multidisciplinar.

b) O aparelho será devolvido mediante autorização, por escrito,
assinada pelos pais/responsáveis, que já estão cientes dessas
orientações.

• Recuperação Paralela: o aluno tem direito à Recuperação
Paralela, que acontece fora do período de aula, e será
convocado pela professora, informando-lhe sobre a importância
de comparecer às aulas. As aulas acontecem quinzenalmente,
com duração de uma hora.

c) Se após a orientação e ciência dos pais/ responsáveis, o
aluno insistir em manusear o aparelho eletrônico em horário
inadequado, este ficará na escola, sob a responsabilidade
da Coordenação Pedagógica até que os pais/responsáveis
compareçam, pessoalmente, para retirá-lo.

• Aparelhos eletrônicos (celular, ipod, tablet, entre outros):
não é permitido que os alunos manuseiem, indevidamente,
tais equipamentos durante os horários de aula e não nos
responsabilizamos pelos mesmos, caso sejam trazidos para a
Escola. Fica vedada a produção e/ou divulgação de imagens
e gravações de todo tipo no/do ambiente escolar, exceto com

• Mudança de período: quando houver necessidade de
mudança de período, as solicitações devem ser feitas, por
escrito, na Secretaria da Escola, pelos responsáveis.
• Boletins: para os 1os até 5os anos, os boletins a estarão
disponíveis on-line.
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INFORMAÇÕES GERAIS
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
(6º AO 9º) E ENSINO MÉDIO
A fim de organizarmos um trabalho para os nossos alunos
com eficiência e qualidade e um melhor aproveitamento das
atividades educativas, solicitamos que os horários a seguir
sejam cumpridos:

Site da escola
Diariamente é possível acessar no site da Escola, na área
restrita, informações sobre compromissos escolares não
cumpridos pelos alunos, comunicados, horários de recuperação
paralela, tarefas de casa do (6º ao 9º ano), boletim (disponível
de acordo c/ o calendario escolar). atividades do Sion + (vide
página 16).
Recuperação Paralela

SAÍDA – EFII - ANOS FINAIS - o término das aulas será às
11h40/12h30

O aluno tem direito à Recuperação Paralela, que acontece
fora do período de aula, e será convocado pelo professor e
informado sobre a importância de comparecer às aulas. A
convocação é realizada com antecedência, informando-lhe o
dia e horário em que será ministrada a recuperação. Os alunos
que queiram comparecer às aulas e não forem convocados,
precisam conversar, antecipadamente, com o professor.

SAÍDA – EM - o término das aulas será às 12h30/13h20

Troca de aulas

Atrasos de alunos

Não é permitido ficar nos corredores da escola em trocas de
aulas. Cabe aos Orientadores Disciplinares zelarem por essa
norma e aos alunos respeitarem.

ENTRADA – as aulas terão início às 7h15

Os alunos têm tolerância de 5 minutos para entrar na sala, ou
seja, o aluno deve estar em sala até 7h20. Caso exceda este
tempo, o aluno será encaminhado para registrar o atraso na
entrada oficial (Rua Mére Amédea). Não assistirão a primeira
aula e a aguarão, em local específico, até o início da segunda
aula. O aluno deverá informar caso, nesse dia, tenha provas
ou trabalhos para realizar na primeira aula ou entregar na
Orientação Educacional/ Coordenação Pedagógica. A entrada
do aluno na terceira aula, ocorrerá mediante atestado,
declaração dos responsáveis ou aviso prévio. Os Orientadores
Disciplinares comunicarão o terceiro atraso, por telefone, às
famílias.
A tolerância é de até quatro atrasos por bimestre. Excedendo
esse limite, o Orientador Educacional entrará em contato com o
responsável.
Faltas

A entrega dos materiais deixados na portaria, será feita pela
Orientação Disciplinar e não garantimos a entrega imediata ao
aluno.
Saída antecipada e permanência na escola
Saída da escola: somente com a autorização por escrito dos
pais ou responsáveis.
O aluno que necessitar ir embora desacompanhado dos
responsáveis deverá apresentar ao Orientador Disciplinar uma
autorização por escrito.
Após o período de aula, o aluno poderá frequentar a
Recuperação Paralela, atividades do Sion + (vide página 16)
e usar a Biblioteca para pesquisas respeitando às regras de
funcionamento da escola.

Diariamente, os Orientadores Disciplinares comunicarão, por
telefone, as faltas dos alunos às famílias.

Saída da sala de aula

Uniforme

Os funcionários da Biblioteca, Sala de Impressòes/ xerox, Sala
de Informática, Bazar e Cantina não atendem aos alunos, em
horários de aulas, exceto se tiver autorização, por escrito, de
professores, coordenadores, orientadores ou Direção.

É obrigatório e os alunos devem observar o uso correto do
uniforme escolar: camiseta branca, bermuda azul-marinho,
agasalho azul-marinho (tudo com o logotipo da Escola).
Os Orientadores Disciplinares serão responsáveis pelo
cumprimento dessa regra.
Lembramos que o aluno é responsável por seus objetos,
pessoais ou solicitados pela escola e orientamos para que
estejam identificados.

Somente com autorização do professor.

Uso de aparelhos eletrônicos
Não é permitido que os alunos manuseiem, indevidamente,
tais equipamentos durante os horários de aulas e não nos
responsabilizamos pelos mesmos caso sejam trazidos para a
Escola.
Ficam vedadas a produção e/ou divulgação de imagens e
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gravações de todo tipo no/do ambiente escolar, exceto com
a permissão da Direção para que fiquem preservadas as
crianças/adolescentes que estão sob nossa responsabilidade.
Se, apesar de nossas orientações, o aluno trouxer esses
equipamentos:
a) em caso de manuseio ou uso indevido do aparelho, o
professor recolherá e o entregará à Orientação Educacional.
O aparelho será devolvido mediante autorização, por escrito,
assinada pelos pais/responsáveis, que estão cientes dessas
orientações.
b) se após a orientação e ciência dos pais/responsáveis, o
aluno insistir em manusear o aparelho eletrônico em horário
inadequado ou usá-lo indevidamente, este ficará na escola, sob
a responsabilidade da Equipe Pedagógica até que os pais ou
responsáveis compareçam, pessoalmente, para retirá-lo.
c) O aparelho eletrônico durante as provas deverá ficar
dentro da mochila e no modo silencioso ou desligado. Se
o(a) aluno(a) insistir em manter o celular próximo ao corpo
durante as avaliações, será encaminhado para a Orientação ou
Coordenação e sua prova será anulada a partir do momento
que a regra for descumprida.
Biblioteca | Laboratório de Informática | Química | Biologia
A) Biblioteca: O aluno deverá fazer reserva presencial com,
no mínimo, 24 horas de antecedência.

Não é permitido o acesso a sites/internet considerados
impróprios pela Escola.
C) Laboratório de Química | Biologia
É obrigatório o uso do avental para as aulas de laboratório de
Química e de Biologia. Caso o aluno não traga, deverá alugá-lo
no Bazar, que possui um número limitado
Valor do aluguel: R$ 5,00.
É proibido o empréstimo do avental ao colega.
Avaliações bimestrais

a) Ensino Fundamental ANOS FINAIS (6º a 9º)
Horário e tempo para realização das avaliações da semana:
• 1º. semestre - 1ªs. e 2ªs. aulas (tempo: 1h40)
• 2º. semestre – 4ªs. e 5ªs. aulas (tempo: 1h40)

O EF - anos finais realiza as avaliações bimestrais nas datas
pré-estabelecidas no calendário anual. As disciplinas que não
fazem parte dessa semana serão marcadas em outras datas
pelos respectivos professores: Inglês (6º a 9º anos), Ensino
Religioso (6º a 9º anos), História (8º e 9º anos), Atualidades (9º
ano), Filosofia (9º ano) e Geografia (9º ano) DG (6º a 7º anos).

b) Ensino Médio:
Horário e tempo para realização das avaliações da:

Para o uso da Biblioteca nos intervalos, será necessário pedir
uma autorização por escrito com a Coordenação ou Orientação.

• 1ª avaliação - início: 7h15 – término: 9h45 (tempo: 2h30)
Intervalo - 9h45 até 10h

B) Laboratório de Informática

• 2ª avaliação - início: 10h – término: 12h30 (tempo: 2h30)

O laboratório atende aos seguintes serviços: pesquisas,
impressão, digitalização ou realização de projeções em Movie
Maker e Power Point.

Obs:
• Tempo mínimo para realização de cada avaliação e saída da
sala - 50 minutos.

A utilização dos serviços somente acontecerá com horários
agendados, no próprio laboratório, sob as seguintes condições:
com 24 horas de antecedência e solicitação presencial do
aluno que utilizará o serviço. Para os alunos do Ensino Médio,
o agendamento também poderá ser realizado por e-mail,
respeitando o prazo determinado: labinfo@sionsp.com.br

Os professores adequarão as avaliações ao tempo estipulado.

A utilização do Laboratório deverá ser no horário inverso ao
período em que o aluno estuda. Os alunos não serão atendidos
no período de intervalo das aulas, somente no intervalo de
lanche.

* Não será permitida ao aluno do EM arealização de apenas
uma dessas avaliações no dia.

De forma alguma serão marcados horários por telefone, pois o
Laboratório recebe somente ligações internas.
Não poderão ser realizados trabalhos manuais nas
dependências do laboratório: colagem, pinturas e recortes.

• Os alunos que terminarem as avaliações, antes do tempo
mínimo estipulado, deverão permanecer em sala, quer seja na
primeira ou na segunda avaliação do dia.

* Não é permitido escrever ou fazer cálculos nas carteiras.
Calendário de avaliações bimestrais
A) No EFII - anos finais , o calendário das avaliações será
organizado pela Coordenação Pedagógica e entregue aos
alunos com antecedência.
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B) No Ensino Médio:

Observações sobre avaliações diferenciadas

• calendário será organizado pelos alunos, sendo que uma
turma fará a escolha para um bimestre, revezando a vez com as
outras nos demais bimestres.

Ensino Médio

• a Escola determina que seja feito um revezamento de
disciplinas nas avaliações do último dia, de forma que
disciplinas que foram as útimas da semana num bimestre, não
sejam nos demais bimestres do ano.

• 05 (cinco) Simulado (ENEM)
• 04 (quatro) Simulados (Vestibulares)
• 02 (dois) Simulados (Etapa)

• os alunos não poderão usar o horário das aulas para elaborar
esse calendário.

As quantidades de simulados poderão sofrer alterações.

Avaliação substitutiva

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

a) O aluno será isento em casos de: doenças
infectocontagiosas, afastamentos e internação (ambos
mediante a apresentação de atestado médico com CID Classificação Internacional das Doenças), luto e convocações
do exército.

• 02 (dois) Simulados

b) Serão cobradas as seguintes taxas:
- R$ 30,00 – faltas justificadas com atestados médicos (que
não estejam nos casos acima)
- R$ 65,00 – faltas sem apresentação de atestados médicos.
c) Serão consideradas avaliações substitutivas, para efeito de
cobrança, aquelas que tenham valor de 4.0 (quatro pontos)
e superior a essa nota e que tenham sido estipuladas como
avaliações pelo professor, com datas previstas para realização
e comunicadas com antecedência. Nesses casos, a falta
implicará no cumprimento das regras.
d) A requisição deverá ser feita na Tesouraria, com
antecedência de, no mínimo, 24h. Atenção: caso a requisição
não seja efetuada dentro do prazo estipulado, o aluno não
poderá fazer a avaliação substitutiva e será encaminhado à
Orientação Educacional para apresentar justificativa.
e) A avaliação substitutiva é um instrumento que deve ser
utilizado pelos alunos que estiverem ausentes na Escola.
Portanto, se o(a) aluno(a) estiver presente, e se ausentar
da Instituição no dia da avaliação, não terá direito à prova
substitutiva.
f) Caso haja necessidade de analisar exceções, no que diz
respeito aos critérios para isenções, será encaminhada para a
Orientação Educacional.
g) Para realização de avaliação substitutiva, o aluno deverá
comparecer uniformizado e de posse da requisição que lhe foi
entregue pela Tesouraria, pois sem ela não poderá realizá-la.
h) As médias das disciplinas estarão disponíveis no site a partir
de 15 dias da aplicacão da avaliação substitutiva.
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No decorrer do ano acontecerão:

As datas dos Simulados serão divulgadas com antecedência.

• 04 (quatro) avaliacoes diagnosticos.
Somatória de pontos
De acordo com o Regimento Escolar, o aluno deverá cumprir
a somatória anual de 24 pontos, em cada disciplina, para ser
aprovado. Não haverá arredondamento automático da média.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternal I 			
Maternal II 		
Infantil I 			
Infantil II 			
1º ano Ens. Fundamental

Crianças nascidas até 31/03/2018
Crianças nascidas até 31/03/2017
Crianças nascidas até 31/03/2016
Crianças nascidas até 31/03/2015
Crianças nascidas até 31/03/2014

Agendar sondagem via fone ou diretamente com a Coordenação
Pedagógica pelo email: secretariainfantil@sionsp.com.br.

Informações: 2139-6706 / 2954-0631

1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Sondagem e Resultado: Agendar sondagem
via fone ou diretamente com as Coordenadoras
Pedagógicas
pelo email: coordef1tarde@sionsp.com.br

Informações:
2139-6700 / 2954-4744

6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
INSCRIÇÃO PARA SONDAGEM - Realizar a inscrição para sondagem presencialmente na Secretaria da escola ou no
site www.sionsp.com.br (Item: A Escola, Sondagem e Matrícula).
No ato da inscrição ou no dia da sondagem, trazer R.G. original ou Certidão de Nascimento do Aluno.
1ª Chamada - Dia 11/12/19 às 13h30 (Sondagem) – Resultado: Agendar com a Orientadora Educacional.
2ª Chamada - Dia 15/01/20 às 9h30 (Sondagem e Resultado).

Informações: 2139-6700, com secretaria.

MATRÍCULAS 2020 - ALUNOS NOVOS
A matrícula poderá ser efetuada com a apresentação de todos os documentos exigidos em qualquer dia e horário
de funcionamento da escola.

MATRÍCULAS 2º SEMESTRE - JULHO 2020
Ensino de Educação Infantil ao Ensino Médio - Sondagem e Resultado: 30/07/2020 às 9h30.

DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA:
• Cópia da Certidão de Nascimento;
• Cópia do R.G. (Carteira de Identidade) para alunos que irão cursar o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
• Cópia da Carteira de vacinação (alunos que irão cursar o Ensino de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental);
• Cópia do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (para alunos do Ensino Médio) ou de
escolaridade, quando ainda estiver cursando;
• Declaração de transferência para alunos do Ensino de Educação Infantil (4 e 5 anos), do 1º ao 9º ano de Ensino
Fundamental, 2ª e 3ª série do Ensino Médio ou de escolaridade, quando ainda estiver cursando;
• Cópias autenticadas do R.G., C.P.F. e cópia simples do comprovante de residência dos responsáveis financeiros;
• Declaração de pagamento das mensalidades da escola anterior;
• Cópia do CPF (para alunos do Ensino Médio);
• Cópia simples do comprovante de endereço comercial se for diferente do residencial dos responsáveis financeiros;
• Matrículas para o 2º semestre, trazer atestado declarando boas condições de saúde para as aulas de
Educação Física (Prática de esportes)
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PLANTÃO DE

Dúvidas

Durante uma aula semanal, professores
de Língua Portuguesa e Matemática
estarão disponíveis para que os alunos
possam esclarecer suas dúvidas. Não há
convocação

Parceria Somos Educacao: um dos principais grupos de Educação
Básica no Brasil, uma união das Editoras Ática, Saraiva, Scipione e
Grupo Abril, com a missão de transformar a sociedade por meio da
Educação.

Oficina de Desenho e de
Pintura

Essa parceria nos disponibilizará profissionais capacitados para a
formação continuada dos nossos professores e colocará de forma
interativa junto ao material didático adotado pela escola.

Tem como objetivo estimular a
criatividade, através de exercícios
práticos de desenho e pintura,
valorização dos recursos de
representação do aluno, o estímulo à
coordenação motora, estudo de cores,
integração e vivência em grupo e
introdução à História da Arte, por meio
de várias técnicas e dinâmicas.

A PAR é uma plataforma Educacional voltada para escolas que
utilizam livros didáticos e que visam complementar o trabalho do
material por meio de avaliações, formação continuada do corpo
docente e desenvolvimento sócioemocional dos alunos. A par tem
o propósito de contribuir para melhorar ainda mais a qualidade de
ensino na escola.

Plataforma Plurall
Parceria com a Somos Educação que
disponibiliza listas de exercícios para
que os alunos possam praticar o que
aprenderam nas aulas, vídeos para
ajudar a solucionar as tarefas e tutores
que respondem detalhadamente as
dúvidas que su pessoal e coletiva.

Zouglee Tecnologia
Educacional / Google for
Education
Parceria que nos tráz um novo conceito
de tecnologia e habilidades digitais
nas aulas, utilizando: materiais de
robótica, atividades de cultura maker,
internet das coisas (IoT) Inteligência
artificial, realidade aumentada, óculos de
realidade vitual, vídeos e imagens em 2D
e 3D, programação e animação.

Clube de Ciências (2º ao 9º
CLUBE DA

Ciência
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Plantão de dúvidas

ano Fundamental)
Através de experimentos, desenvolve a
Alfabetização Científica, onde o aluno
tem a oportunidade de analisar dados,
elaborar hipóteses, justificá-las e explicálas. Dessa forma, despertamos o lado
científico e crítico do aluno.

(Ed. Infantil ao Ensino Médio)

Projeto Ler e Entender
Projeto desenvolvido para os 6os anos com o objetivo de
desenvolver a habilidade na interpretação de diversos gêneros
textuais, a fim de que a partir da compreensão das mensagens
contidas nesses textos o aluno possa aprimorar a capacidade
de analisar e interpretar os processos de comunicação humana.

Grupo de Estudos Ensino
Médio - Monitoria
0 objetivo principal desse Grupo de
Estudos é socializar o conhecimento
entre os alunos das 1as, 2as e 3as séries
do Ensino Médio. O auxílio nos estudos,
para o aluno que receberá a orientação e
a possibilidade de revisão, para o aluno
que é monitor, fomenta nos jovens os
encontros no periodo da tarde. A cultura
do estudo está sendo implantada.
As áreas contempladas em 2019
são: Língua Portuguesa, Literatura,
Matemática, Química, Física, Biologia,
História e Geografia.

Robótica
Durante as aulas os alunos aprenderão a
comandar um robô através de softwares
interessantes e motivadores, adequados
à faixa etária, conhecendo assim desde
comandos básicos às programações
mais extensas.

COACHING Orientação Profissional 9os do
vocacional EF II e Ensino Médio

Iniciação Tecnológica
Aulas de Informática no laboratório onde
os alunos serão preparados para utilizar
programas de informática.

São encontros que têm como objetivo concluir
as atividades que vêm sendo desenvolvidas
com os alunos, no sentido de ampliar e
desenvolver os instrumentos sobre a escolha do
curso universitário e, consequentemente, dos
projetos profissionais dos jovens, com a clareza
de duas concepções:
• o que quero realizar;
• o que preciso fazer para atingir esse projeto.

Teatro na escola
Aulas de teatro para turma do 2º ano ao
Ensino Médio.

AULAS BILêNGUES NO

Programa Proerd
Programa educacional da Policia Militar, destinado aos
alunos, baseado na resistência às drogas e à violência.
Destinado à alunos anos iniciais.

CONVERSA‚ÌO E AULAS A MAIS NA
MATRIZ CURRICULAR SEM CUSTO ADICIONAL

Curso de Violão Popular

Escola de Esportes

(Séries finais e Ensino Médio)
Tem como objetivo possibilitar ao aluno
a execução do instrumento, no repertório
popular próprio e ele, com domínio
técnico e o desenvolvimento de aspectos
como musicalidade, postura, fluência e
resistência.

Assessoria ENEM
Além do trabalho realizado durante as
aulas do Ensino Médio, professores de
cursinho resolvem as questões do ENEM
com os alunos dos 2os e 3os anos em dois
encontros anuais.

Parceria com o CCAA - Vila
Guilherme

Educação Infantil ao
Ensino Médio
(de acordo com a faixa etária)
Futsal
Judô
Ballet
Natação

Jazz
Tênis
Basquetebol

Treinamento Desportivo

Ensino Fundamental II - Anos Finais
Basquetebol
Futsal
Voleibol
Dança

Nossos alunos poderão estudar inglês
em uma das mais conceituadas escolas
de idiomas, dentro das dependências
do SION, no “Centro de Idiomas”. As
principais vantagens são: credibilidade,
excelência, comodidade, tecnologia,
qualidade e economia. Nossa intenção
é preparar os alunos desde cedo para
os desafios do futuro, como exemplo,
o exame vestibular, intercâmbio e o
competitivo mercado de trabalho.
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INFRAESTRUTURA
Laboratórios e Tecnologia

Cantina Bem e Bom Cozinha Saudável

O Sion possui laboratórios de diferentes especialidades:
Biologia, Química e Informática.
Para o Ensino Infantil está disponível uma sala de audiovisuais
específica que dá suporte para o estudo nas disciplinas.
As salas de aula do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental são
equipadas com um kit multimídia móvel (notebook, projetor,
telão e caixa de som) e tablets, que dão suporte para o estudo
nas disciplinas.
As salas de aula do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
e Ensino Médio são equipadas com recursos audiovisuais
permanentes.

Espaço para alimentação à disposição dos alunos e famílias.
Alimentação nutritiva com qualidade.

Biblioteca e Sala de Leitura
A Biblioteca é uma parte integrante da Escola, com um
profissional habilitado em Biblioteconomia.
A sua função é a de agente educacional, proporcionando
enriquecimento da cultura e conhecimento de toda Instituição e
maior desenvolvimento intelectual e social dos alunos.
A Biblioteca oferece mais de 4 mil títulos disponíveis para
consulta, com busca virtual online no site: www.sionsp.com.br.
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Sala de Repouso
Estrutura adequada para atendimento a primeiros socorros e
eventuais acidentes.

Espaco de Convivência
Espaço elaborado pelo grupo Crescer Juntos, onde os alunos
podem recarregar suas energias, descontrair com os colegas e
porque não também estudar em grupo.
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