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ÍNDICE E ABREVIATURAS

SEJA BEM-VINDO AO COLÉGIO PALLOTTI
O Instituto Vicente Pallotti, conhecido em Porto Alegre como Colégio Pallotti,
foi fundado no dia 22 de agosto de 1952 e inaugurado no dia 22 de janeiro de 1953
e as aulas iniciaram-se em 23 de março de 1953. Sua fundação se deu pela necessidade de escolas na Zona Norte da Capital.
Nesses 64 anos de história, somos muito gratos por confiarem em nossa Instituição e contamos com toda a comunidade escolar para, com a graça de Deus,
“reavivar a fé e reacender a caridade” em todas as pessoas.
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PALAVRA DA DIREÇÃO

Chega às vossas mãos este instrumento muito importante que orienta o nosso
ano letivo de 2017, a saber, o “Guia Escolar”. Este é um documento fundamental na
construção das relações nos diversos setores de nosso Colégio.
Precisamos compreender um pouco mais sobre ele.
Guia vem do verbo “guiar” que significa acompanhar, encaminhar, orientar, aconselhar, ensinar. O “Guia Escolar” tem a tarefa de nos orientar, nos dar um ‘norte’ na
construção do conhecimento e das vivências em nossa Instituição de Ensino. Esta
orientação deve ser acompanhada em todos os dias de nosso trabalho.
Não é um instrumento meramente formal, mas serve de guia diário na construção
da educação. Melhor ainda, ele faz parte do trabalho educativo.
Olhando o horizonte de possibilidades que a vida escolar nos proporciona em cada
novo começo nos propomos a reavivar o entusiasmo de caminharmos empenhados
na realização de uma educação integral, que valorize a dignidade da pessoa humana.
Aos estudantes desejamos que continuem esforçados, dedicados e curiosos na
busca do conhecimento e do crescimento pessoal. Aos educadores almejamos que
busquem em Deus a força do amor para acolherem seus estudantes e, nos estudantes,
a vitalidade para desafiarem-se sempre mais.
À comunidade Palotina agradecemos a confiança e a parceria, tendo a certeza
de que juntos estaremos colaborando para a formação de pessoas íntegras e felizes.
Toda a escola representa um espaço de sonhos, construções e expectativas, em
vista de uma sociedade justa, ética e fraterna. Portanto, a nós cabe o esforço constante
em primar pela vivência do carisma palotino, despertando os valores cristãos, a interação do saber e do conviver no processo de construção do conhecimento, norteados
pelos princípios da liberdade, responsabilidade e solidariedade.
Que este “Guia Escolar” seja fonte inspiradora nas vivências diárias de nossa
Instituição. Um abençoado ano a todos nós.

Direção Geral: Ir. Leandro Carlos Benetti, SAC
Vice-Direção: Pe. Jadir Zaro, SAC
Direção Pedagógica: Profª. Jaqueline Jaques Danelon
Superv. Escolar: Profª. Maria Cristina H. Abrahão - Prof. Cesar Roberto Ritter
Serviço de Orientação Educacional: Profª. Luciana Pires Vale - Profª. Luciane Ramos
Pastoral Escolar Palotina: Prof. Tarcísio A. Danelon - Pe. Jair Zemolin Giuliani, SAC
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NOSSA ESCOLA

Oferecemos diferentes formas de aprendizagens
dentro e fora da sala de aula. Aqui encontram-se algumas delas:

OFERECEMOS
• Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio
• Turno Inverso (a partir de 03 anos até 5º ano)
• Língua Inglesa a partir da Educação Infantil até o Ensino Médio
• Espanhol no Ensino Médio
• Teatro e Educação Musical no Ensino Fundamental
• Literatura Infantil e Juvenil no Ensino Fundamental
• Escola em Pastoral | Pastoral da Juventude Palotina
• Momentos de Espiritualidade
• Laboratório de Aprendizagem
• Oficina de Educação Musical para o Ensino Médio
• Projeto “O Lider em Mim”

PROJETO HÁBITOS DE ESTUDO. O projeto é desenvolvido a partir dos anos iniciais do Ensino
Fundamental até o Ensino Médio, respeitando a faixa etária de cada grupo de trabalho. Palestras e
atividades durante os trimestres são realizadas na rotina escolar dos estudantes, com o objetivo de
instrumentiza-los e auxiliá-los no processo de ensino aprendizagem.
PROJETO ORIENTAÇÃO VOCACIONAL. É importante que os estudantes conheçam as suas capacidades e seus limites, buscando estabelecer metas para si mesmos. Este projeto proporciona aos
alunos momentos de reflexão e construção de conhecimentos a respeito das diferentes possibilidades de escolha profissional, tendo como base os interesses pessoais, as aptidões e o mercado de
trabalho, além do amadurecimento sobre a importância desse momento para suas vidas.

HORÁRIO DAS AULAS
• Manhã
7h30 min às 11h50 min (Anos Finais do Ensino Fundamental)
7h30 min às 12h30 min (Ensino Médio)

PROGRAMA “O LÍDER EM MIM”. Fundamentada em teorias do desenvolvimento humano e com
profundo impacto em toda a escola, “O Líder em Mim” é um eficaz processo de transformação comportamental para alunos e educadores. Trata-se de um programa com conteúdo, metodologia, material didático e treinamento para o aprendizado de liderança. Valores e competências fundamentais
para o sucesso na escola e na vida.

• Tarde
13h20 min às 17h20 min (Educ. Infantil)
13h30 min às 17h30 min (Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

ESPAÇOS DIVERSOS
• Biblioteca com amplo acervo literário
• Espaço Literário Infantil para Hora do Conto
• Sala de Vídeo
• Sala de Teatro
• Quadras Poliesportivas | Grama Sintética
• Capela Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
• Laboratórios de Informática
• Laboratório de Ciências
• Pracinha coberta
• Sala de Psicomotricidade
• Salão de Eventos
• Integração Escola e Paróquia São Vicente Pallotti
• Horta Escolar
• Pastoral da Juventude Palotina (PJP)
• Laboratório Artes
• Laboratório de Música
• Laboratório de Línguas
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PROGRAMAS E PROJETOS

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM. O laboratório visa proporcionar ao aluno, atividades específicas para a qualificação de suas aprendizagens. A organização e o funcionamento do laboratório
obedecem às necessidades e programações elaboradas pelos professores, SOE, SSE e direção pedagógica.

Salas de Aula
climatizadas
e equipadas
com ferramentas
multimídia.

Fone: (51) 3341-3055 | contato@colegiopallotti.com.br | colegiopallotti.com

FORMAÇÃO HUMANA CURRICULAR. Seguindo os princípios Palotinos, busca-se a formação integral do ser humano, integrando o conhecimento com sua aplicação na convivência social.
CLUBE DE CIÊNCIAS. Tem como objetivo despertar nos jovens o interesse pela área de estudo,
oportunizando atividades que permitam ao aluno vivênciar situações práticas, conscientizando-o da
importância do ser humano como um dos agentes de transformação na preservação da natureza e
do meio ambiente.
ATIVIDADES EXTRACLASSES. Visa desenvolver a prática desportiva, envolvendo alunos em atividades físicas e culturais, promovendo diversas modalidades de expressão, estreitando a relação
aluno/escola. Este projeto é administrado pela 4 Sporting.
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SERVIÇOS E SETORES

DIREÇÃO. A direção da escola é composta por três representantes: Diretor Geral, Ir. Leandro Carlos
Benetti, Vice-Direção Geral, Pe. Jadir Zaro e Direção Pedagógica, profª Jaqueline Jaques Danelon.
A equipe diretiva assim constituída responde por questões pedagógicas e administrativas integrando-se em tomadas de decisões. Quando necessário, procure a direção através do agendamento
prévio com a recepção ou secretaria da escola.
SOE. Tem como objetivo integrar todas as forças educativas da escola com a finalidade de assistir
e proporcionar condições que favoreçam o desenvolvimento e a integração do aluno no ambiente
familiar, escolar e social.
SSE. Coordena as atividades do processo de ensino e aprendizagem da escola, oferecendo condições
para que as mesmas se efetivem.
DISCIPLINA. Otimiza condições para o bom funcionamento da rotina escolar, criando condições para
que o aluno sinta um clima acolhedor permeado pelos valores palotinos.
PASTORAL ESCOLAR PALOTINA: Uma escola em pastoral é uma escola fundamentada num
espírito que une, congrega e também vive as relações. A espiritualidade é o espírito que move as
pessoas, é o modo de ser que construímos. Esta construção é a razão de ser da escola em pastoral,
onde todos se sentem comprometidos com o processo educativo.
SECRETARIA. O serviço de secretaria tem ao seu cargo a escrituração e o arquivo dos dados referentes à vida escolar do aluno e da escola. As atividades são coordenadas pela secretária da escola
devidamente habilitada. Cabendo o acolhimento e o fortalecimento de informações claras e precisas,
o encaminhamento e o atendimento das solicitações da comunidade escolar.

NÍVEIS DE ENSINO

EDUCAÇÃO INFANTIL
Desenvolve uma educação de forma integral e dinâmica com as crianças, descobrindo suas potencialidades, habilidades e limites, através de atividades lúdicas, envolvendo aspectos sociais, afetivos
e psicomotores.
ENSINO FUNDAMENTAL
Propicia o desenvolvimento integral do educando, considerando suas condições socioculturais, buscando a qualidade da formação escolar, através do processo de aprendizagem e atividades múltiplas.
ENSINO MÉDIO
A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo
a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeicoamento.
O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
TURNO INVERSO
Oportunizamos às famílias um atendimento complementar que permite ao educando permanecer
na escola em turno integral da educação infantil até o ensino fundamental. O planejamento, bem
como, o acompanhamento das atividades são realizados por educadores habilitados, proporcionando
a ludicidade através da interação com os colegas e professores.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

TESOURARIA. Responsável em gerenciar os recursos financeiros da escola. É o local onde os
responsáveis efetivam as matrículas de seus filhos e resolvem questões financeiras.
RECEPÇÃO. Local onde os pais podem agendar atendimentos com os demais setores ou informar-se
sobre algo que esteja acontecendo na instituição.
BIBLIOTECA. Destina-se ao atendimento da comunidade escolar, oferecendo seu acervo repleto
de obras diversificadas, desde materiais de consulta local à literatura para empréstimo, além de um
espaço acolhedor para estudo e leitura.
ACHADOS E PERDIDOS. Situa-se juntamente com o setor da disciplina da Escola, com todos os
pertences extraviados encontrados. Relembramos que todos os materiais e objetos trazidos à escola
estejam identificados, para auxiliar na devolução.
TRANSPORTE ESCOLAR. Serviço prestado por empresas terceirizadas. As famílias devem efetivar
o contrato diretamente com o transportador, sendo de inteira responsabilidade do contratante.
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RECEPÇÃO
Manhã: 07h às 13h
Tarde: 13h às 19h
SECRETARIA
Manhã: 07h30 às 12h
Tarde: 13h30 às 17h30 min
TESOURARIA
Manhã: 07h30 às 11h30min
Tarde: 13h30 às 17h30 min
FINANCEIRO
Manhã: 07h30 às 12h
Tarde: 13h30 às 17h

INGLÊS | BALLET | PILATES
CAPOEIRA | JUDÔ | TAEKWONDO
FUTSAL | DANÇA | JAZZ | BALLET
Contate-nos e informe-se sobre
os horários disponíveis.
Atendimento das 17h às 19h

Fone: (51) 3341-3055 | contato@colegiopallotti.com.br | colegiopallotti.com

9

PASTORAL

DIREITOS E DEVERES
Direitos e deveres caminham juntos. Os objetivos educacionais
são alcançados, quando ambos são observados.

DIREITOS DOS ALUNOS
SETOR DE PASTORAL ESCOLAR
A ação educativa da escola é baseada nos princípios de Jesus Cristo, conforme São Vicente Pallotti
(1795-1850), o qual pregava o infinito amor e a misericórdia de Deus à humanidade. Vicente Pallotti,
por sua vez, experienciou, vivenciou e pregou esse amor de Deus, no intento de reavivar a fé e
reacender a caridade em todas as pessoas, provocando uma inquietude interior, que não deixava a
acomodação tomar conta da vida.
Diante dessa inquietude – humano-divino – o Setor de Pastoral Escolar procura ser um espaço para
oportunizar o desenvolvimento da dimensão espiritual da comunidade escolar, sendo presença dinamizadora constante, para que os valores evangélicos e a identidade palotina marquem o ser dos que
estão neste ambiente educativo.

PASTORAL DA JUVENTUDE PALOTINA
O grupo de jovens denominado “Juventude Palotina” tem por missão oportunizar o desenvolvimento
da dimensão espiritual dos educandos, procurando atingir e modificar, pela força do Evangelho, os
valores que contam, os centros de interesse e os modelos de vida que estão em desacordo com a
Palavra de Deus.

exercício de suas funções.
Receber orientação e auxílio necessários para realizar as atividades escolares.
Participar, das atividades pedagógicas, sociais, cívicas, recreativas e religiosas destinadas à sua

formação, recebendo o apoio necessário.
Conhecer o regimento escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele.
Comunicar a quem de direito as dificuldades encontradas nas relações interpessoais.
Expor suas dificuldades e solicitar orientações aos professores e responsáveis da escola.
Utilizar as instalações e os recursos materiais disponíveis na Escola, mediante prévia autorização

dos responsáveis e quando possível.
Apresentar, a quem de direito, sugestões relativas ao melhoramento da vida escolar.
Justificar faltas conforme legislação vigente.
Ser atendido e/ou encaminhado, pelos Serviços da Escola, nos casos de problemas de saúde.
Participar da reflexão, no início das aulas do turno.
Conhecer e vivenciar a Filosofia do Estabelecimento de Ensino.

DEVERES DOS ALUNOS
Respeitar e cumprir as normas regimentais e complementares da Escola.
Respeitar o horário de entrada da Escola, nos respectivos turnos, observando a tolerância deter-

EVENTOS
• Campanha da Fraternidade
• Aniversário da Escola e Gincana Palotina
• Páscoa Solidária
• Encontros de Convivência
• Mês Mariano (maio), Mês Vocacional (agosto), Mês da Bíblia (setembro)
e Mês Missionário (outubro).
• Dia Palotino (22 de cada mês)
• Semana do Estudante
• Semana da Criança
• Semana Palotchê
• Dia do Professor
• Escola na Praça
• Celebração de Ação de Graças
• Natal Palotino
• Visitação e Espiritualidade na Capela da Escola
• Atividades em Instituições de Caridade
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Conhecer, vivenciar e receber educação inspirada nos fins e objetivos da Escola.
Receber um ensino de qualidade, ministrado por profissionais competentes e habilitados para o
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mina da pela escola de 10min. Após este horário os alunos deverão aguardar o período seguinte.
Demais atrasos apenas com justificativa escrita para direção.
Aproveitar integralmente as aulas com atividades de aprendizagem estabelecidas pelos professores.
Comparecer a Escola munido do material necessário e identificado para realização das atividades.
Comparecer à Escola, devidamente uniformizado, inclusive no turno inverso. O uso do uniforme é obrigatório em todas as dependências da escola e nas saídas de estudos, independente do horário e da
atividade que estiver realizando. Blusas e camisetas deverão estar abaixo do cós das calças e bermudas.
Realizar e apresentar os trabalhos e tarefas solicitadas pelos professores no prazo combinado.
Frequentar, com assiduidade, pontualidade e interesse, as aulas e demais atividades currículares.
Zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como de tudo o que é de uso
coletivo, responsabilizando-se pelos danos causados.
Ter postura adequada em todas as dependências, imediações da Escola e nas diversas situações
em que esteja representando-a.
Comunicar à Escola motivos de ausências (doença, viagem, etc) que o impeçam de frequentar as aulas.
Cumprir o horário e o Calendário Escolar.
Do 6º ano do Ensino Fund. ao 3º ano do Ens. Médio, o aluno que não realizar provas e/ou testes, deverá
apresentar atestado médico à secretaria da Escola, em até 48h, a contar da data do seu retorno. Dessa
forma o aluno deverá preencher requerimento, solicitando nova oportunidade de avaliação. Quem não
apresentar atestado, segue conforme descrito acima, tendo que arcar com as despesas decorrentes.
Fone: (51) 3341-3055 | contato@colegiopallotti.com.br | colegiopallotti.com
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DIREITOS E DEVERES

O uniforme e a agenda são de uso diário e obrigatório.
A data e hora das avaliações autorizadas, serão agendados pela equipe pedagógica.
Interar-se do sistema de avaliação, das datas de provas, aulas de reforço.
Agir com honestidade na apresentação das tarefas, na realização das provas e demais atos escolares.
Tratar com cordialidade e respeito todos os integrantes da Escola.
Assumir integralmente a sua condição de estudante, participando ativamente das aulas.
Entregar todo e qualquer objeto estranho às atividades escolares, que será posteriormente devol-

vido ao aluno ou aos seus responsáveis, dependendo do caso.
Manter um ambiente de tranquilidade, ordem e higiene favorecendo um trabalho eficiente para

todos.
Preencher corretamente e manter atualizados todos os dados pessoais solicitados na página inicial

da agenda escolar.
Cumprir com os compromissos assumidos nas atividades extracurriculares.
Zelar pelos seus pertences.
Entregar aos pais e/ou responsáveis todos os comunicados ou circulares enviados pela Escola.
Comunicar à Coordenação de Disciplina, as perdas ocorridas nas dependências da Escola.
Zelar pela boa apresentação da agenda escolar, não destacando suas páginas ou capa. Não é
permitido descaracterizá-la ou fazer uso da mesma para fins não escolares.
Observar a organização e a programação da Escola. Não serão aceitas iniciativas pessoais ou
grupais, como promoção de jogos, excursões, coletas, listas de pedidos ou campanhas de qualquer
natureza, bem como colação de cartazes, distribuição de panfletos e outros, sem autorização da
direção.
Não será permitida saída de ônibus da frente ou das imediações da Escola para passeios festivos
ou recreativos que não sejam organizados e autorizados pela mesma.
Respeitar o patrimônio da Escola e as pessoas com as quais convive. Assim sendo, não é permitido
o porte de quaisquer objetos ou materiais que possam causar danos às pessoas, ao patrimônio ou
ao ambiente escolar. O aluno que descumprir esta norma sofrerá penalidade prevista nas medidas
disciplinares para o caso em referência.
Os danos causados ao patrimônio da Escola ou a terceiros serão indenizados pelos responsáveis.
Não é permitido fumar, usar ou portar qualquer tipo de drogas nas dependências da Escola.
(Lei Munic. 6552/89 e Dec. 10794/93).
Os alunos só poderão participar de viagens e/ou saídas de campo programadas pela Escola, com
autorização assinadas pelos responsáveis.
Para melhor organização do trabalho docente, solicitamos aos responsáveis, que sejam breves em
sua permanência ao deixarem seus filhos no colégio.

Situações especiais, que não são contempladas pelo presente instrumento, serão analisadas
pelos órgãos competentes, implicando ou não as penalidades previstas no regimento.
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NORMAS DE CONVIVÊNCIA
Considerando os compromissos já apresentados, seguem algumas
orientações práticas para que o dia a dia de nossa Escola torne-se
um espaço agradável, organizado e ético.
Assim sendo, cabe, ainda, ao aluno:
Permanecer na Escola e na sala de aula durante todo o tempo previsto e cumprir as tarefas estabelecidas pelos professores e/ou Serviços. É vetado ao aluno sair da sala da aula a pretexto de
pagar a mensalidade, fazer fotocópias, imprimir trabalhos, levar recados, encontrar-se com colegas
ou amigos, fazer compras na lancheria, telefonar ou resolver problemas na Secretaria.
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas no interior da Escola.
Entradas ou saídas de sala de aula, somente com autorização do professor ou serviços.
Permanecer em sala de aula na troca de períodos.
É expressamente proibido utilizar ou portar celular e demais aparelhos eletrônicos em sala de aula,

sem prévia autorização do professor.
A Escola não se responsabiliza por extravios, perdas ou danos de materiais de alunos.
Fazer os lanches exclusivamente durante o recreio; é vetado o consumo de gêneros alimentícios,

de qualquer natureza, durante as aulas.
Não realizar nenhuma venda, inclusive de gêneros alimentícios, no ambiente escolar.
Promover um ambiente de convivência fraterna e respeitosa, sem tomar atitudes incompatíveis

com o adequado comportamento social dentro da Escola.

FIQUE LIGADO NESTAS DICAS

UNIFORME. O uso do uniforme completo é obrigatório em todos os níveis escolares do Colégio
Pallotti, inclusive nas atividades realizadas no turno inverso. Seu uso desenvolve nos alunos um
crescimento no que diz respeito à responsabilidade e ao crescimento das regras de convivência.
AGENDA. É o nosso maior meio de comunicação entre Escola e família. Nela serão registrados
comunicados, bilhetes dos pais, assim como marcação de horários com os demais setores. Deverá ser
verificada diariamente pelos responsáveis. É indispensável o preenchimento completo e atualizado
dos dados pessoais do estudante. A agenda deve estar sempre junto com o aluno.
HORÁRIOS.
Educação Infantil: 13h20 min às 17h20 min
Anos Iniciais do EF: 13h30 min às 17h30 min
Anos Finais do EF: 7h30 min às 11h50 min
Ensino Médio: 7h30 min às 12h30 min | Turno Inverso: 7h30 min às 18h30 min

Fone: (51) 3341-3055 | contato@colegiopallotti.com.br | colegiopallotti.com
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AVALIAÇÃO
A avaliação é um processo contínuo, cumulativo, cooperativo e diagnóstico do desempenho do aluno,
considerando os aspectos qualitativos e quantitativos; necessário e permanente que fornece informações sobre as dimensões do processo educacional, de modo a permitir a análise das construções
e interações realizadas entre professor e aluno em prol da aprendizagem. Permite ainda repensar
mudanças necessárias ou desejáveis em busca de um contínuo aperfeiçoamento.
A AVALIAÇÃO COMPREENDE
a escola como um todo | o aluno em seu desenvolvimento integral
A escola procede à avaliação de suas ações face aos objetivos expressos no Projeto Pedagógico.
A AVALIAÇÃO DA ESCOLA ENVOLVE DUAS ETAPAS
01: Avaliação Interna: são verificados os cumprimentos dos objetivos pelos alunos, professores,
setores e atividades;
02: Avaliação Externa: a comunidade esboça suas percepções e sugestões referentes ao cumprimento de objetivos, metas, atividades e calendário. Os resultados servem para uma retomada em termos de planejamento, têm periodicidade semestral e são coordenadas pela equipe diretiva da escola.
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO. A avaliação permite adquirir evidências necessárias para melhorar as condições do processo de construção do conhecimento. É uma coleta
de dados que proporciona a interpretação dos resultados para saber se as competências propostas
foram alcançadas. A avaliação do rendimento escolar é um processo sistemático que estabelece se
o aluno apresenta conhecimentos, competências, habilidades e atitudes necessárias a futuras aprendizagens. A periodicidade de sua formalização é trimestral, levando em consideração as produções
dos alunos, as constatações dos professores e o diálogo que se estabelece entre pais, alunos, professores e outros segmentos da escola, com o objetivo de construir um quadro diagnóstico do aluno.
EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Educação Infantil: são expressos trimestralmente, através de um parecer descritivo, abrangendo
aspectos do desenvolvimento sóciocognitivo.
Ensino Fundamental: são expressos trimestralmente; no primeiro (1º) ano através de parecer descritivo, sem retenção do aluno. Do segundo (2º) ano ao nono (9º) ano, os resultados das avaliações são
expressos numa escala de notas de zero (0) a dez (10).
Ensino Médio: são expressos trimestralmente, numa escala de notas de zero (0) a dez (10).
Para que o aluno alcance aprovação, o mesmo deve atingir a média seis (6).
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Somatório

Média
Anual (MA)

Estudos
Complementares (EC)

Média
Final (MF)

6,0

6,0

4,0
(4,0 x 2) = 8,0

20,0

5,0

7,0

6,0

Fórmula:
1º Trim + 2º Trim + 3º Trim (x2) = Média Anual
4

Fórmula
MA + EC = Resultado Final
2

Para aprovação por média o aluno deve atingir 24.0 pontos no somatório, ou seja, obter como média anual 6.0.
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INSTITUTO VICENTE PALLOTTI
Rua Tupi, 212 | Passo D’Areia | Porto Alegre (RS)
Fone: (51) 3341-3055 | colegiopallotti.com

MISSÃO. Promover a educação baseada em valores cristãos, despertando a interação do saber e do conviver no processo de construção do conhecimento, segundo
o carisma palotino, na vivência dos princípios de liberdade, responsabilidade e
solidariedade.

