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Confr. Universal
Carnaval
São José
Data Magna do Ceará
Sexta-Feira da Paixão

Jan
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Mar
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01
16
19 
25
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04
21 
01
03
15

07
12

02
15
25

Abr
Abr
Mai
Jun
Ago

Páscoa
Tiradentes
Dia do Trabalhador
Corpus Christi
N. Sra. da Assunção

Set
Out
Nov
Nov
Dez

Independência do Brasil
N. Sra. Aparecida
Finados
Proc. da República
Natal
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TELEFONES DE
CADA SETOR

Central 4006.7777 EBS (Aldeota) NGS (Centro) EGS (Centro)

SECRETARIA

TESOURARIA

COORDENAÇÃO
DE ALUNOS

SOE - SERVIÇO
DE ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL

SOP - SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA

(Por Área De Estudo)

STI - SISTEMA DE
TEMPO INTEGRAL

OUVIDORIA

AEC - COORDENAÇÃO DE 
ATIVIDADES ESPECIAIS 

CURRICULARES
(1º AO 4ª ANO)

BANCO ITAÚ

BIBLIOTECA

COORDENAÇÃO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

E ESPORTES

7929

7928

7906

7933/32
(1º ao 5º ano)

7931/45
(6º ao 9º ano)

7945/49
(Ensino Médio)

7921
(1º ao 5º ano)

7950
(6º ao 9º ano)

7936
(Ensino Médio)

7905 / 87

7974

7902

3258.1446

7917 - Inf.

7964 - Juv.

7975

7782 / 83

7790

7794

7715
(1º ao 5º ano)

7721
(6º ao 9º ano)

7707/63
(1º ao 5º ano)

7709
(6º ao 9º ano)

7724 / 66

7753

7735

3254.2061

7742 - Inf.

7743 - Juv.

7729

7853

-

7870

7857
7858

7865
7866

-

-

-

-

7877

7729

Setor Ramais
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Ligue diretamente para qualquer ramal 
da escola, usando o prefixo 4006.

Setor Ramais
Central 4006.7777 EBS (Aldeota) NGS (Centro) EGS (Centro)

LANCHONETES
Telefones Diretos

PORTAL C7S

COORDENAÇÃO DA
ACADEMIA DE DANÇA

COORDENAÇÃO DO
CENTRO DE LÍNGUAS

COORDENAÇÃO DO
CENTRO DE ARTES

COORDENAÇÃO DO
CENTRO DE TECNOLOGIA

SUPERVISÕES GERAIS
DE ENSINO

SUPERVISÕES
ADMINISTRATIVA

DIREÇÃO GERAL

UNI7

NÚCLEO INFANTIL
BERÇÁRIO

2º AO 5º ANO
6º AO 9º ANO

ENSINO MÉDIO
1º E 2º ANOS

PRÉ-UNIVERSITÁRIO

SU
P

E
R

V
IS

Ã
O

 D
E

 E
N

SI
N

O
E

N
D

E
R

E
Ç

O
S

E
L

E
T

R
Ô

N
IC

O
S

Paulinho Lanches
98607-0704
Samira New Lanches
98731-7102
98103-3358
Paulo (Pop Mix) 
98873-4730
3081-3266

Paulinho
3253-0299
Bem Bom
3226-6706 -

7962 / 83

7968

7960

7902

7968

7977

7977

7977

4006.7600

Núcleo Infantil NGS nucleo_infantil_ngs@7setembro.com.br
Núcleo Infantil EBS nucleo_infantil_ebs@7setembro.com.br
Fundamental I NGS f1_ngs@7setembro.com.br
Fundamental I EBS f1_ebs@7setembro.com.br
Fundamental II NGS f2_ngs@7setembro.com.br
Fundamental II EBS f2_ebs@7setembro.com.br
Ensino Médio EGS em_egs@7setembro.com.br
Ensino Médio EBS em_ebs@7setembro.com.br
Pré-Universitário EGS pre-universitario_egs@7setembro.com.br
Pré-Universitário EBS pre-universitario_ebs@7setembro.com.br
Portal C7S (Fale Conosco) c7s@c7s.com.br
Ouvidoria ouvidoria@7setembro.com.br

7909
7999
7921
7965

7956

7988

7737

7739

7723

7760 (Fund. I)
7744 (Núcleo)

7779 (Fund. II)

7780

7770

7745
7778
7731
7701

-

-

7737

7739

7723

7856

7856

7856

-
-
-
-

7856

7874

-

7723

-

-
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Realização
pessoal Amizade

Convívio
Liderança

Trabalho
em equipe

Cidadania

Caráter

Valores Princípios

Conquistas
Revelando talentos

Desenvolvendo potenciais
Superando desafios

Esforço do Aluno

ITA/IME

ENEM

Vestibular

Formação
intelectual

Raciocínio
lógico Formação

humana

Conhecimento

Tecnologia

CiênciasMatemática

Linguagens

Parceria com
 a Família

NOSSA PROPOSTA 
EDUCACIONAL
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O Colégio 7 de Setembro é parceiro na formação de seu filho 
para os desafios da vida, preparando-o com os melhores 
conhecimentos e princípios morais, éticos e cristãos.

EDUCAR UM FILHO É A MAIOR REALIZAÇÃO DA FAMÍLIA.
Você quer fazer o máximo para que seu filho esteja preparado para 
cada etapa da vida. Porém, sabe que precisa de ajuda, principalmente 
da escola. Afinal, equilibrar as responsabilidades de administrar família 
e sonhos pessoais e profissionais é tarefa árdua.

SOMOS PARCEIROS.
Assumimos o compromisso com a formação acadêmica.
Formar o intelectual é colocar os melhores conhecimentos ao 
alcance do estudante. Na profundidade certa e buscando o 
sucesso no ENEM e nos vestibulares mais concorridos do país. É 
capacitar para a leitura, a matemática e todo o saber necessário 
para o êxito no mundo das ideias e do trabalho.

SOMOS PARCEIROS. 
Assumimos o compromisso com a formação humana.
Preocupamo-nos com a formação do caráter, reforçando valores 
e princípios éticos e cristãos. Somos uma escola com regras 
claras e justas, exemplo de comunidade na qual cada um cuida 
de si, do outro e do ambiente. Programas estruturados mostram 
o que uma escola cristã pode fazer para ajudar a família na 
formação de valores sem focar uma religião específica.

SOMOS PARCEIROS. 
Assumimos o desafio de acolher e estimular o aluno.
Família e escola dependem também do esforço do aluno. 
Acompanhamos o desempenho individual. Professores 
competentes e criativos estimulam o estudo em um ambiente 
acolhedor. Cada conquista dos nossos alunos mostra que o 
esforço traz bons frutos. Atividades especiais e complementares 
promovem a descoberta de talentos e o exercício da cidadania.

SOMOS PARCEIROS.
Assumimos o propósito de apoiar a família.
Trabalho conjunto requer confiabilidade e compreensão. Direção, 
coordenação e professores estão sempre prontos a ouvir, 
considerar e agir. Nossa comunicação é aberta, cumprimos o 
que prometemos e ajudamos a traçar planos de superação.

SOMOS
parceiros
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Em setembro de 1935, um jovem professor e acadêmico de Direito, com apenas 
21 anos, começou a viver um sonho de educação. Naquele mês, o Professor 
Edilson Brasil Soárez iniciava sua obra com apenas dois alunos, em uma sala 
cedida pela Igreja Presbiteriana de Fortaleza.

Durante 40 anos, o Dr. Edilson, voltado para seu objetivo maior - preparar para 
a vida jovens cearenses - buscou os melhores professores, analisou cada 
detalhe do funcionamento e participou pessoalmente de todos os eventos da 
Escola. Com esses esforços, organizou o Colégio como um estabelecimento 
escolar padrão, onde seus alunos recebiam uma sólida formação curricular, 
em um ambiente de disciplina e respeito.

Em 1946, o Dr. Edilson, então já um dos nomes mais conceituados da 
Educação do Ceará, com dinamismo e fé em Deus, duas de suas principais 
características, mudou a sede do Colégio para a Av. do Imperador, 1330, onde, 
até hoje, funciona a sede Nila Gomes de Soárez (NGS).

Em 1975, faleceu o Dr. Edilson. A sua morte suscitou, além de um grande vazio, 
uma dúvida sobre o futuro do Colégio 7 de Setembro. A resposta não tardou. 
Sua esposa, Profª. Nila Gomes de Soárez, juntamente com seus filhos, Ednilton 
e Ednilze, entenderam que a maior homenagem a prestar ao inesquecível 
mestre seria continuar a sua obra. A aliança estabelecida entre a família 
Soárez, professores e demais colaboradores, em grande parte ex-alunos, foi 
e continua sendo o ponto-chave do sucesso do 7 de Setembro.

A década de 90 trouxe a expansão da infra-estrutura escolar. Em 1993, foi 
inaugurada na Aldeota a sede Edilson Brasil Soárez (EBS). Em 1994, decidiu-
se pela construção de uma segunda sede no centro da cidade, denominada 
Diplomata Ednildo Gomes de Soárez (EGS), onde passaram a funcionar o 

A VITÓRIA DE
UM IDEAL

Edilson Brasil Soárez e Nila Gomes de Soárez,  
fundadores do Colégio 7 de Setembro. Para eles, educar 
era assumir um compromisso com a vida de cada aluno.
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Ensino Médio e o Pré-Universitário. Em 1998, realizou-se a modernização da 
sede NGS e a inauguração do Centro de Desenvolvimento Educacional (CDE), 
em Pajuçara. Em 2000, nasce a FA7 - Faculdade 7 de Setembro.

Entre 1990 e 2005, a família Soárez, numa demonstração de comprometimento 
com o ideal dos fundadores, incorporou à equipe gestora Ednilo e Ednísio 
Gomes de Soárez, filhos de Edilson Brasil Soárez, e Edilson, Alessandra e 
Henrique, seus netos.

O ano de 2005 foi marcado por vitórias e também duras perdas. Em julho, 
a FA7 colou grau das suas primeiras turmas de Pedagogia e Administração. 
As celebrações dos 70 anos de existência do Colégio 7 de Setembro foram 
interrompidas quando, em um intervalo de 29 dias, faleceram Ednísio, 
engenheiro responsável, dentre outros, pela construção do CDE, e Nila, principal 
responsável pela continuação da obra do Dr. Edilson.

Em outubro de 2006, teve início a reescrita do Projeto Político Pedagógico (PPP). 
Sob a orientação da Profª. Estrêla Fernandes, a comunidade escolar investiu 2 
anos de trabalho para discutir e estabelecer as diretrizes pedagógicas da escola 
para os anos seguintes. Além de definir os rumos para o futuro, a comunidade 
setembrina emergiu, em dezembro de 2008, fortalecida pelos momentos de 
estudo e entrosamento proporcionados pelos trabalhos de articulação do PPP.

No ano de 2007, o 7 de Setembro inaugurou o Núcleo de Educação Infantil da 
sede Aldeota (EBS), composto de equipamentos como: piscina semiolímpica, 
campo de futebol society, espelho d’água para atividades aquáticas, fazendinha 
com animais, e a Vila Sabidinho que reproduz os espaços de um supermercado, 
um salão de beleza e um consultório.

Durante 2008, o Colégio inovou com a introdução do Sistema de Tempo Integral 
Bilíngue na sede da Aldeota. Neste mesmo ano, a FA7 foi confirmada pelo 
MEC, pelo 3º ano consecutivo, como a melhor faculdade do Ceará (segundo 
resultados no ENADE e no IGC) e o Instituto FA7 consolidou-se como referência 
cearense em estudos da gestão empresarial, através de parcerias com o 
COPPEAD e a PUC-SP, entre outras.

Em 2011, foi inaugurado o 1º Laboratório de tablets do Ceará, como ferramenta 
para os alunos desenvolverem suas atividades pedagógicas.

O ano de 2013 iniciou com a reforma das fachadas das sedes Centro (NGS) e 
Aldeota (EBS), seguida do lançamento do High School no colégio. O programa é 
uma parceria com a Texas Tech University e oferece aos alunos a oportunidade 
de receber também o diploma do ensino médio norte-americano. O 7 de 
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Setembro conquistou o 1º lugar do ENEM entre os colégios particulares no Ceará, 
resultado do esforço e dedicação de nossos pré-universitários e professores.

No ano seguinte, 2014, ainda celebrando as conquistas recentes, o C7S 
reforçou o seu compromisso de fazer parte de cada etapa da vida do aluno, 
inaugurando o Berçário dos Sabidinhos na Sede Aldeota (EBS), para receber 
bebês a partir de 4 meses. Pelo segundo ano consecutivo, o 7 de Setembro 
foi 1º lugar do ENEM no Ceará, consolidando ainda mais a qualidade de seu 
ensino, construída ao longo de sua história.

Uma história de 8 décadas em 2015, ano festivo marcado pela inauguração do 
Berçário dos Sabidinhos na Sede Centro (NGS) e uma série de eventos para 
comemorar o caminho de sucesso percorrido até aqui.

Em 2016, a Faculdade 7 de Setembro (FA7) iniciou seu Mestrado em Direito 
com ênfase em Relações Privadas, único no Ceará com eixo temático em 
Direito Privado, reunindo dezenas de professores renomados nacionalmente. 
Ainda nesse ano, em 26 de dezembro, a FA7, após 16 anos de atuação e 
compromisso com a educação superior no Brasil, torna-se Centro Universitário 
7 de Setembro, UNI7, conquistando autonomia para criar e desenvolver cursos 
e programas de educação superior que apoiem o aluno na construção de seu 
futuro, potencializando seu crescimento pessoal e profissional, e combinem 
de forma inovadora, excelência acadêmica e prática além da sala de aula.

Em 2018, o 7 de Setembro alcança mais uma vez o 1º lugar do Enem no Ceará, 
resultado que comprova que estamos no caminho certo. Ainda nesse ano, o 
colégio inaugura seu Centro de Tecnologia, com aulas de Robótica, Materiais 
e Ferramentas, que adotam a metodologia maker no aprendizado. 

Em 2019, o 7 de Setembro se torna a primeira IB World School do Ceará, mais 
uma importante etapa de um trabalho de bilinguismo iniciado há 10 anos.

O ano de 2020 foi extremamente desafiante para pais, alunos e escola. 
Nós do 7 rapidamente nos adaptamos a uma nova realidade, investimos no 
ensino online síncrono e, posteriormente, híbrido para que todo o Setembrino 
continuasse aprendendo. A dedicação de toda a equipe técnico-administrativa 
e docente, e a parceria Escola e Família foram primordiais para superarmos 
as dificuldades durante o ano letivo.

As conquistas das Instituições Educacionais 7 de Setembro ao longo desses 
anos reafirmam seu ideal de oferecer à sociedade uma educação de qualidade, 
que forma cidadãos participativos e solidários e que, primordialmente, valoriza 
o potencial de cada um dos seus alunos.
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PROJETO
político-pedagógico

Projeto Político-Pedagógico do Colégio 7 de Setembro reúne os ideais dos 
fundadores Edilson e Nila Soárez e as propostas dos maiores pensadores 
educacionais da atualidade traduzidas para o dia a dia da escola.

VALORIZAR O 
DIÁLOGO E
PRIORIZAR AÇÕES 
COLABORATIVAS.

Jürgen Habermas
Filósofo, Sociólogo  
e Escritor

RESPEITAR ESTÁGIOS DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
ALUNOS E DESENVOLVER 
SUA AUTONOMIA 
INTELECTUAL E MORAL.

Jean Piaget
Biólogo e Psicólogo

GERAR REFLEXÃO E 
DESEJO DE APRENDER 
ATRAVÉS DA  
PROBLEMATIZAÇÃO.

Célestin Freinet
Pedagogo

VIVENCIAR A ÉTICA 
COMO GERADORA DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL.

Paulo Freire
Advogado, Filósofo  
e Professor

VALORIZAR OS CONHECIMEN-
TOS PRÉVIOS DOS ALUNOS E 
DESENVOLVER ATIVIDADES NA 
SUA  ZONA DE DESENVOLVI-
MENTO PROXIMAL (ZDP).

Lev S. Vygotsky
Advogado e Professor

DESENVOLVER A  
VISÃO CRÍTICA:  
EDUCAÇÃO PARA  
O PENSAR. 

Edgar Morin
Historiógrafo, Geógrafo  
e Advogado

EXERCITAR A ALEGRIA  
E A AFETIVIDADE  
NA FUNÇÃO DE 
EDUCAR. 

Henri Wallon
Filósofo, Médico 
 e Psicólogo

COMPROMISSO 
O ALUNO ENTRA NO 
COLÉGIO 7 DE SETEMBRO 
PARA EDUCAR-SE E SAI
PARA VENCER NA VIDA.

Edilson e Nila Soárez
Educadores

Reunimos o que há de melhor no pensamento educacional 
contemporâneo para fundamentar o nosso Projeto  
Político-Pedagógico.
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TRECHOS DO PROJETO
político-pedagógico

MISSÃO
Educar de forma crítica e criativa, buscando promover a dialogicidade e formar 
pessoas emancipadas e capazes de realizarem-se como construtores de 
uma sociedade justa, em que os princípios cristãos norteiem as interações 
da cultura, política, economia, ciência e tecnologia.

VISÃO DE FUTURO
Ser, cada vez mais, uma escola reconhecida pelo ensino forte aliado à formação 
para a vida e à vivência da ética cristã, em favor da emancipação humana e 
da defesa da cidadania planetária.

PRINCÍPIOS
Formar cidadãos críticos, interativos, criativos e capazes de contribuir para 
o progresso da sociedade, opondo-se às injustiças. Zelar por um ambiente 
escolar norteado por valores éticos e cristãos, onde os mais competentes 
profissionais sintam-se atraídos e desafiados a realizar seu ideal, em 
consonância com a missão da escola. Conquistar, dia após dia, a confiança das 
famílias que anseiam em dar a melhor educação para seus filhos, integrando-
as ao processo educacional escolar.
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Nossa assinatura gráfica representa a personalidade histórica do Colégio 7 de 
Setembro e garante, a partir do design, a posição de expressão e destaque da 
instituição no cenário da educação escolar brasileira.

O símbolo é uma heráldica com fortes referências olímpicas que acompanha o 
colégio desde sua fundação, em 1935. Dentro do brasão encontramos os seguintes 
símbolos: a tocha, os louros, um livro; na parte superior, o monograma “C7S” e, 
abaixo, a palavra “Ceará” identificando nossa origem e espaço geográfico no 
qual está situado o Colégio 7 de Setembro.

O livro é o elemento central do brasão. Ele representa o encontro de 
conhecimento, aprendizado e sabedoria. 

Na Grécia Antiga, a tocha simbolizava a paz entre os povos. Ela viajava 
entre as cidades-estado para anunciar que os Jogos Olímpicos se 
aproximavam e as guerras deveriam cessar. Para os antigos gregos, a 
chama era um símbolo sagrado de luz que representava a criação do 
mundo e sua renovação.

Os louros representam o máximo triunfo. Nos Jogos da Antiguidade, 
o primeiro colocado recebia como premiação uma coroa de louros 
com folhas de oliveira – árvore considerada sagrada na Grécia – que 
significava a mais alta honra para um atleta.

Assim, a heráldica do Colégio 7 de Setembro guarda a educação como grande 
fanal da vitória. A identidade nominal do Colégio 7 de Setembro é formada 
por caracteres desenhados especialmente para o projeto e trazidos de 
manifestações gráficas resgatadas da história da instituição. São tipos 
únicos de alta legibilidade, beleza formal e aparência uniforme.

O BRASÃO DO 
colégio 7 de setembro

Significados dos símbolos componentes do brasão  
do Colégio 7 de Setembro 

Este brasão tem sido, através dos tempos, a luz inspiradora de nossos ideais para 
continuarmos a obra do fundador do Colégio 7 de Setembro, Dr. Edilson Brasil Soárez, 
de acordo com suas sábias palavras: “O jovem entra no Colégio 7 de Setembro para 
educar-se e sai para vencer na vida”. A principal lição que infundimos em nossos alunos 
é a confiança em si mesmo e o aproveitamento de suas possibilidades individuais. E, 
depois, enviamo-los para a vitória, para a conquista de uma posição definitiva na vida. 
E temos acertado, graças a Deus.

Por Ednilo Soárez
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A educação realizada no Colégio 7 de Setembro une o conhecimento acadêmico 
e a formação humana. Além de aplicarmos a didática mais avançada, 
entendemos que princípios éticos e morais são fundamentais para a formação 
de cidadãos críticos e criativos. Nosso programa O Caráter Conta trabalha 
seis pilares, que o aluno vivencia desde a Educação Infantil até o último ano 
do Ensino Médio, permeados pelo conteúdo do currículo escolar.

Por meio destes pilares ensinamos,
durante todo o ano letivo, que

 “O Caráter Conta”:

Sinceridade  
Seja honesto e digno de 
confiança. Não engane, não 
fraude, não roube. Faça sempre 
o que disser que irá fazer. 
Tenha coragem para fazer o 
que é certo. Construa uma boa 
reputação. Lute pela sua família, 
seus amigos e sua comunidade.

Respeito 
Trate os outros com respeito, 
seja tolerante com as diferenças. 
Considere os sentimentos dos 
outros. Não ameace, agrida ou 
machuque ninguém. Pratique a 
cortesia. Não fale palavrões. 

Cidadania  
Faça sua parte para melhorar a 
sua escola e sua comunidade. 
Coopere. Mantenha-se 
informado. Vote. Obedeça 
às leis e regras. Proteja o 
meio ambiente. Respeite as 
autoridades. 

Zelo  
Seja gentil, compassivo 
e demonstre que você se 
preocupa. Expresse gratidão. 
Ajude as pessoas em 
necessidade. Perdoe. 

Senso de Justiça   
Aja de acordo com as regras. 
Aguarde sua vez. Compartilhe. 
Mantenha a mente aberta. 
Escute os outros.

Responsabilidade   
Seja responsável por suas 
escolhas. Persista: continue 
tentando. Faça sempre o melhor 
que puder. Pense antes de agir 
e considere as consequências 
dos seus atos. Exerça seu 
autocontrole. Exercite a 
disciplina.

UMA ESCOLA DE
VALORES
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Escola Pública Edilson Brasil Soárez – Conjunto Ceará

Liga Evangélica de Assistência Érico Mota 

Comunidade do Delta do Parnaíba

Casa Vida – Hospital do Câncer

Comunidade Emaús – Pirambu 

Comunidade Carente do Trilho

Lar Nossa Senhora de Fátima  

Projeto 4 Varas – Pirambu

Casa do Menino Jesus

Cidade 2001 - ABENJ

Lar Torres de Melo

Instituto Peter Pan

Projeto Curumins 

Projeto Emaús

IPREDE

APAE

Temos efetuado, há vários anos, constantes campanhas em todos 
os níveis da escola, buscando internalizar em nossos alunos o amor 
ao próximo, fazendo com que eles, como cidadãos, sintam-se parte 
integrante de ações que visam o bem-estar dos segmentos mais 
carentes de nossa comunidade.
Agradecemos a contínua colaboração dos senhores pais nas campanhas 
promovidas pelo Colégio 7 de Setembro, que beneficiam as seguintes instituições:

Esperamos continuar, com fé em Deus, neste ano que se inicia, essas 
importantes atividades de amor ao próximo e pelo bem da nação. 

RESPONSABILIDADE
social
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Nesse sistema, crianças e adolescentes vivenciam atividades voltadas para 
o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades esperadas 
em cidadãos inteligentes e de bom caráter. O STI é oferecido da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental.

CRESCER E DESENVOLVER A TODO MOMENTO

PROGRAMAÇÃO E BENEFÍCIOS DO STI:
 • Aulas regulares no turno da manhã;

 • Intervalo: Banho, almoço e descanso. As crianças são acompanhadas por 
profissionais durante todo o período;

 • SAT - Sistema de Acompanhamento de Tarefas. Professores graduados 
e experientes orientam o aluno na resolução das tarefas, tirando dúvidas 
e instigando-o a ir além;

 • Cursos Livres: Curso de idiomas, esporte, artes e dança, definidos de 
acordo com a faixa etária e aptidão do aluno;

 • Projeto DIVERSAT com atividades artísticas, recreativas e culturais;

 • Alimentação orientada por nutricionista, proporcionando o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis.

SOPHIE
DANTAS

sistema de
tempo integral
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CERTIFICADOS
INTERNACIONAIS

LUCCA  
MOREIRA

O Bilíngue substitui o Inglês regular 
e o curso de Inglês e vale como nota 

curricular para a aprovação do aluno. 
Além disso, todos os alunos do 5º e do 

9º ano realizarão teste de proficiência 
externo (TOEFL ou Cambridge).

O Bilinguismo é parte essencial da missão do C7S. Em seus aspectos 
linguísticos e culturais a Educação Bilíngue é o fundamento para a 
construção de cidadãos globais, capazes de acolher os outros e de 
construir um mundo melhor.

No C7S, o Programa Bilíngue é oferecido para todos os setembrinos, 
do Infantil II ao 9º ano dentro do turno regular do aluno e já incluso 
nas parcelas do Colégio.

ALTA PEFORMANCE 
Alunos com inglês avançado no 9º ano:

 • Aulas com turmas pequenas;
 • Divididas pela proficiência dos alunos;
 • Ensino de todas habilidades comunicativas da língua;
 • Aprendizagem integrada de conteúdos  
curriculares por meio da língua.

BILÍNGUE PARA TODOS
os Setembrinos
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METODOLOGIA BILÍNGUE 
A metodologia bilíngue inclui o ensino de todos os aspectos 
da Língua Inglesa (oralidade, escrita, compreensão auditiva, 
leitura, cultura, etc.). Envolve também o ensino de conteúdos 
curriculares em Inglês, durante as aulas do bilíngue, sem 
nenhuma mudança na carga horária das demais disciplinas 
curriculares que continuam sendo ministradas em Português.

Um currículo de amplitude internacional, favorecendo a cidadania global e 
as habilidades metacognitivas e socioemocionais do aluno.

 • Mais aulas em inglês à tarde. 
 • Espanhol como língua adicional.

Desde 2009, oferecemos um programa bilíngue, no turno da tarde, integrado 
ao STI. Esse programa será agora trilíngue e passará a ser chamado de 
STI Global. Os alunos do STI terão, além do bilíngue no horário da manhã, 
mais aulas de Inglês à tarde e o Espanhol como língua adicional (a partir do  
2º ano do EF). No Global, os alunos atingem níveis de proficiência linguística 
e acadêmica similares aos das escolas internacionais.

LÍVIA
CATUNDA

O STI BILÍNGUE MUDOU DE NOME:
AGORA É stI GLOBAL
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PROGRAMA 
BILÍNGUE

2009

HIGH
SCHOOL
2014

IB WORLD 
SCHOOL
2019

Tornar-se uma IB World School é mais uma 
etapa de um trabalho de bilinguismo iniciado 
há 10 anos pelo Colégio 7 de Setembro.

MISSÃO DO IB
O International Baccalaureate® visa o 
desenvolvimento de jovens investigadores, 
informados e solidários que ajudam a criar 
um mundo melhor e mais pacífico através da 
compreensão e do respeito interculturais .

Para esse fim, a organização trabalha com 
escolas, governos e organizações internacionais 
para desenvolver programas desafiadores de 
educação internacional e de avaliação rigorosa.

Esses programas incentivam os alunos no 
mundo todo a se tornarem aprendizes ativos e 
solidários ao longo da vida, que compreendem 
que outras pessoas, com suas diferenças, 
também podem estar certas.

O objetivo do IB é formar um aluno de mentalidade 
internacional que, reconhecendo-se como humanos 
e compartilhando sua responsabilidade com o 
planeta, ajudam a criar um mundo melhor e mais 
pacífico.

MURILO 
NETO

19



Como comunidade do IB, nos empenhamos em ser:
 • Investigadores;
 • Informados;
 • Pensadores;
 • Comunicadores;
 • Íntegros;
 • Mentes abertas;
 • Solidários;
 • Audazes;
 • Equilibrados;
 • Reflexivos.

O International Baccalaureate Diploma Programme 
é um currículo academicamente desafiador 
e equilibrado reconhecido mundialmente. Ele 
prepara o aluno para ter uma mentalidade 
internacional e facilita enormemente o acesso ao 
ensino universitário em todo o mundo.

Após o IB: participação em uma sociedade cada 
vez mais global.

• Preparação intelectual: base para o sucesso 
acadêmico e profissional – autonomia, 
comunicação, pesquisa.

• Reconhecimento por quase 2000 
universidades:

 — Admissão: rigor acadêmico / avaliações 
externas, demonstração de interesses;

 — Concorrer a bolsas;
 — Aproveitar créditos para eliminar disciplinas.

• Programas de bolsas específicos para 
alunos IB: Mais de 150 universidades.

MARIANA
COSTA
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*Modalidade oferecida somente na sede Aldeota.

A arte viva no movimento. A 
Academia de Dança oferece 
diferentes modalidades para 
combinar com todos os perfis 
de alunos, que demonstram sua 
evolução nas nossas mostras e 
festivais.

MODALIDADES:
A partir do infantil 3.

 • Baby Class;
 • Balé Clássico;
 • Jazz;
 • Hip Hop*.

- Luiza Gomes, mãe da
Isadora Gomes

Isadora faz balé desde 
o Infantil 4 e a partir 
daí passou a ter mais 
autonomia nas suas 
ações e se tornou 
muito mais segura. 
Hoje demonstra 
desenvoltura em 
suas apresentações 
e uma habilidade 
comunicativa e criativa 
fantástica.”

ACADEMIA  
DE DANÇA

CURSOS
livres
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- Fernando Soares 
pai de Rafael Gomes

Rafael depois da 
bateria melhorou muito 
a concentração, sua 
habilidade motora e 
sociabilidade. Passou 
a ter mais foco nas 
atividades que realiza.”

CENTRO  
DE ARTES
Desenvolver habilidades 
artísticas amplia os 
horizontes, além de auxiliar 
na sensibilidade, interação 
e expressão. Oferecemos 
uma grande variedade de 
cursos para possibilitar o 
completo desenvolvimento 
de crianças e jovens em 
todas as suas habilidades.

CURSOS: 
A partir de 5 anos de idade.

 • Artes Visuais;
 • Teatro;
 • Bateria;
 • Violão;
 • Teclado;
 • Guitarra;
 • Contrabaixo;
 • Canto;
 • Coral.
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CARLOS VICTOR
PAULO CÉSAR 
LUIZ GUSTAVO

 - Osmaick Soares Cavalcante
 pai do Luiz Gustavo.

O caratê 
proporciona ao meu 
filho mais saúde, 
disciplina e respeito 
ao próximo. Em sala 
de aula, ele fica mais 
esperto e atento.  
Os professores 
do 7 de Setembro 
estão ajudando meu 
filho a evoluir e sair 
do sedentarismo, 
garantindo 
benefícios para a 
sua saúde, sua vida 
pessoal e na escola.”

O Departamento de Educação 
Física e Esportes atende às mais 
variadas idades, promovendo 
a prática saudável de esportes 
que incentivam a harmonia dos 
domínios psicomotores, afetivos 
e cognitivos. Oferecemos 
diversas modalidades para que 
os alunos possam praticar a 
que mais se enquadra em suas 
preferências e necessidades.

MODALIDADES:
A partir de 3 anos de idade.

 • Futsal;
 • Basquete;
 • Vôlei;
 • Karatê;
 • Futebol Society*;
 • Natação*;
 • Ginástica Rítmica;
 • Patinação.

ESCOLA 
DE ESPORTES
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CENTRO DE
TECNOLOGIA
FAÇA VOCÊ MESMO
As oficinas de DIY (Do It 
Yourself) do 7 de Setembro 
estimulam a inovação e o 
interesse dos alunos em 
desenvolver habilidades 
que os permitam colocar, 
por conta própria, o estudo 
teórico em prática. Os 
cursos de Materiais e 
Ferramentas e Robótica 
utilizam a Metodologia Maker 
de ensino, que prepara os 
estudantes não só para 
lidar com os desafios da 
escola, mas também da 
vida, fora da sala de aula. O 
aprendizado se dá por meio 
da construção e execução de 
projetos, fazendo com que a 
criança se sinta mais capaz, 
independente e realizada. 

- Josyane Rebouças da Silva, 
mãe da Lívia Rebouças

MATERIAIS E 
FERRAMENTAS
O curso de Materiais e 
Ferramentas do 7 de 
Setembro incentiva a 
criatividade de seu filho, 
utilizando como matéria-
prima: madeira, metais 
e tecidos. Os alunos 
desenvolvem habilidades 
manuais para criar, modificar, 
restaurar as próprias coisas, 
fazendo eles mesmos 
projetos e tarefas.

Do 4º ano Fundamental I ao  
6º ano Fundamental II.

Lívia sempre gostou de 
atividades manuais e a 
Oficina DIY possibilitou 
desenvolver e aperfeiçoar 
essa habilidade com 
criatividade e senso de 
responsabilidade com o 
meio ambiente, a partir 
do reaproveitamento de 
materiais.”
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ROBÓTICA
O curso de Robótica do 7 
de Setembro é uma peça 
importante para o futuro 
de seu filho. Ele abre 
as portas de um novo 
mundo, onde se aprende 
sobre automação e 
tecnologia, criatividade 
e novas ideias, enquanto 
são desenvolvidos 
conhecimentos de 
lógica, programação e 
letramento digital.

Aulas para alunos do 2º 
ano Fundamental I ao 8º 
ano Fundamental II, na 
sede da Aldeota (EBS). - Bianca Martins Melo,

mãe da Cléo Melo.

Eu não imaginava que a Cléo, com 
apenas 6 aninhos se interessasse 
em robôs. Ela que me pediu. Achei o 
máximo e a matriculei prontamente. 
Ela já me pediu para comprar Legos 
para brincarmos juntas em casa. 
O interesse aumenta a cada dia 
e a concentração também. Ela se 
diverte muito na aula. A professora 
é muito atenciosa e me mantém 
sempre informada dos progressos. 
Entendo que é muito importante 
o colégio estar acompanhando as 
tendências, muitos empregos do 
futuro ainda não existem e é com 
disciplinas inovadoras assim, que 
prepararemos os nossos filhos para 
o mercado de trabalho do futuro.”

CLÉO MELO E 
EDUARDO BEZERRA 
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A Proposta Pedagógica do Colégio 7 de Setembro baseia-se em:
 • Documentos próprios expressos no Projeto Político Pedagógico (PPP) 
com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme as 
faixas de idade correspondentes. 

 • Documentos oficiais para a Educação Infantil e Fundamental I, que 
têm como as principais balizas as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 2013), que colocam a criança como “sujeito histórico e de 
direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009). Esses objetivos são 
expandidos durante os anos iniciais do Fundamental I, de tal maneira 
que os aspectos emocionais, físicos, afetivos, psicológicos, cognitivos e 
sociais sejam enaltecidos e integrados ao processo educativo (BRASIL, 
2013). E a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), que também 
promove a concepção de criança como protagonista e institui a seguinte 
organização:

Para a Educação Infantil

As vivências são elaboradas de maneira que articulem os diversos saberes. 
Assim, as atividades partem de um problema ou desafio e o trabalho integrado 
que os Campos de Experiências promovem, abrangem diversas áreas do 
conhecimento que se entrelaçam e que colocam a criança no mundo da 
brincadeira, leitura, escrita, ciências, matemática e artes, ampliando sua 
habilidade de interagir com o outro. Permitem, também, que a criança se 
constitua como parte ativa do seu processo de aprendizagem por ser desafiada, 
no dia a dia do Núcleo Infantil, a desenvolver habilidades e conhecimentos 
basilares para sua educação.

EIXOS ESTRUTURANTES
Interações e brincadeiras

DIREITOS DE APRENDIZAGEM

EXPLORAR EXPRESSAR-SE BRINCAR CONVIVER PARTICIPAR CONHECER-SE

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

O EU, O OUTRO E O NÓS TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOSESCUTA, FALA, PENSAMENTO
E IMAGINAÇÃO

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

PROPOSTA
PEDAGÓGICA
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Para o Fundamental I, anos iniciais

 • As turmas do 1º ano, considerando-se a idade das crianças, estão inseridas 
no Núcleo Infantil, para garantir aos(às) alunos(as) o processo natural de 
amadurecimento e aprendizagem, porém a estruturação curricular está 
de acordo com a BNCC do Ensino Fundamental I, anos iniciais,  que orienta 
a prática no sentido de valorizar as situações lúdicas de aprendizagem. 
Assim, articula as experiências vivenciadas na Educação Infantil e 
prevê tanto a progressiva sistematização dessas vivências quanto o 
desenvolvimento dos alunos(as). Através de formas diferenciadas de 
relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses 
sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, 
em uma atitude ativa na integração dos componentes curriculares.

OBJETO DE  
CONHECIMENTO

COMPONENTES  
CURRICULARES

1º ANO

Linguagens

Língua Portuguesa

Arte

Educação Física/Recreação

Matemática Matemática

Ciências da Natureza Ciências

Ciências Humanas
Geografia

História
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Conhecem-se e constroem uma imagem positiva  
de si e de suas capacidades; 

Expressam emoções, sentimentos, opiniões e descobertas, desejos e 
necessidades, ampliando suas possibilidades de comunicação e interação 
social;

Convivem e estabelecem vínculos afetivos e de troca com adultos e 
crianças, enquanto fortalecem sua autoestima e constroem valores éticos 
e morais, que contribuam para sua formação como cidadãos autônomos 
e responsáveis;

Brincam e vivem criativamente em grandes e pequenos grupos, por meio 
de diversas possibilidades corporais, interativas e cognitivas; 

Exploram, descobrem e utilizam o conhecimento científico e cultural 
já constituído para desenvolver capacidades cognitivas associadas ao 
pensar, ao raciocínio lógico, à resolução de problema e às formas de 
representação; 

Participam ativamente das atividades cotidianas, das escolhas das 
brincadeiras, de materiais e de ambientes que auxiliam no desenvolvimento 
de diferentes linguagens e na elaboração do conhecimento;

Compreendem o meio ambiente, percebem-se como integrantes e agentes 
transformadores deste e passam a valorizar ações que contribuam para 
sua preservação.

ENVOLVIDOS EM UM CLIMA  
SADIO E ACOLHEDOR,  
OS SABIDINHOS E SABIDINHAS:
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Família e Escola, Parceria de Resultados

1 | Respeitar os(as) colegas e colaboradores da escola.

2 | Realizar tarefas de casa e classe indicadas pelo(a) 
professor(a), respeitando os prazos estabelecidos.

3 | Identificar e cuidar do seu material escolar para não perdê-
lo no pátio, nem esquecê-lo em sala, após as aulas. O Colégio 
não assumirá prejuízos referentes a materiais escolares e 
outros objetos pessoais esquecidos ou perdidos.

4 | Zelar pelo meio ambiente e pelos pertences 
e materiais do Colégio ou dos colegas, estando 
consciente de que ao danificar qualquer objeto 
indenizará a parte prejudicada.

5 | Ausentar-se de sala de aula somente com 
autorização do professor. 

Compete ao aluno (com a orientação dos pais)

Nenhum método, por mais revolucionário que seja, e 
nem mesmo os mais avançados recursos educacionais 
podem substituir a sensibilidade e a atenção à criança. 
Para nós, do 7 de Setembro, a educação é dinâmica 
e, portanto, resultado de permanentes evoluções. Daí 
nossa dedicação em oferecer uma formação continu-
ada à equipe técnica e docente, para que possamos 
proporcionar momentos de aprendizagem significativos 
e fundamentais para nossos alunos.

Entendemos que a pedagogia do amor é consolidada por meio da harmoniosa 
relação entre a família e a escola, cabendo a cada uma papéis diferentes de 
atuação, mas desenvolvendo um respeito mútuo diante dessas responsabili-
dades diferenciadas que convergem para um objetivo comum, que é o desen-
volvimento integral de uma criança. Esta agenda é um dos instrumentos para 
que essa proposta se realize, e deve ser lida de modo que vocês acompanhem 
os procedimentos definidos para o ano de 2021.

APRESENTAÇÃO

NORMAS E 
PROCEDIMENTOS

29



1 | Frequência e Pontualidade
Responsabilizar-se pela frequência e pontualidade do(a) 
aluno(a) às atividades escolares. Não permitir que o(a) 
aluno(a) falte às aulas sem motivo. Avisar à secretaria do 
Núcleo o motivo da falta para que as professoras sejam 
informadas.

1.1 | As aulas iniciam-se às 7h15 pela manhã e às 13h15 à tarde. É conveniente 
que o aluno chegue ao Colégio nos horários indicados.

1.2 | Há uma tolerância de 15 (quinze) minutos, para alunos do Núcleo, na 
chegada. Porém, os pais devem estar cientes de que a criança estará 
perdendo atividades importantes, comprometendo sua socialização e o 
seu desenvolvimento cognitivo. 

1.3 | Caso a criança chegue após 7h30 ou 13h30, solicitamos que os pais 
a entreguem aos atendentes que se encontram no portão, que a 
encaminharão à sua sala. O movimento de adultos na porta das salas 
após o início das aulas, ou antes do término, interfere na rotina da 
classe e faz com que os professores deixem de dedicar toda a atenção 
de que as crianças necessitam. Qualquer aviso para as professoras, 
após esse horário, deve ser feito na Supervisão ou na Secretaria do 
Núcleo Infantil.

1.4 | O pátio do Núcleo Infantil é restrito aos alunos do setor. Solicitamos que 
os irmãos mais velhos, bem como os pais (no início, durante ou após 
as aulas), deixem o Núcleo Infantil, pois interferem nas brincadeiras 
das crianças. Após 7h30/13h30, os espaços do Núcleo são destinados 
somente aos alunos do setor.

1.5 | No término das aulas, os pais ou responsáveis devem apanhar as 
crianças no Colégio às 11h10 pela manhã e às 17h10 à tarde, quando 
as receberão das mãos das professoras. Até 11h30 e 17h30, temos 
professores de plantão em locais separados previamente para esse 
momento.

1.6 | Incentivamos as famílias a não buscarem as crianças antes do horário de 
término da aula. Caso seja extremamente necessário, enviar comunicado 
na agenda da criança para que a professora seja informada e possa 
organizar todo o material e atividades do dia e encaminhá-la à Secretaria, 
onde aguardará o responsável, no horário combinado. Não poderemos 
retirar imediatamente a criança de sala se os pais não avisarem com 
antecedência ao colégio.

Compete aos pais ou responsáveis
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1.7 |  Para as famílias que têm horário diferente do horário de conclusão das 
aulas, sugerimos matricular as crianças nas escolinhas de Esportes, 
Artes ou Centro de Idiomas, que encerram as atividades por volta de 
12h15/18h15.

1.8 | É imprescindível o apoio dos adultos no cumprimento dos horários 
de saída e na interdição de espaços, mesmo que as crianças estejam 
acompanhadas dos pais.

2 | Conflitos entre Alunos
Evitar dirigir-se a outra criança que não seja a sua, bem como a algum de 
seus familiares. As crianças ficam inseguras frente a adultos que não sejam 
seus familiares ou professores, bem como quando percebem que seus pais 
estão contrariados e elevam a voz. Conflitos, desentendimentos ou troca de 
pertences são comuns nessa idade e fazem parte do desenvolvimento da 
criança e de sua formação pessoal, uma das áreas de nossa proposta ped-
agógica. Nossos profissionais estão capacitados para resolver cada incidente. 
Caso vocês precisem de algum esclarecimento, ou queiram compartilhar 
conosco sugestões, por favor dirijam-se à Secretaria ou Supervisão, mas 
de modo nenhum diretamente à outra criança ou familiares. 

3 | Objetos de Valor
Orientar os seus filhos para não trazerem objetos valiosos 
(como joias, celulares), ou quaisquer objetos cortantes ou 
brinquedos fora do Dia do Brinquedo (mesmo nesse dia, 
evitem mandar brinquedos caros - preço/estimação - ou 
que não possam ser repostos ou consertados por vocês). 

3.1 | O colégio não se responsabilizará por objetos 
esquecidos nas salas de aula ou no pátio. Procurem 
marcar tudo com o nome e o nível em que a criança 
estuda. Liguem para a Secretaria do Núcleo Infantil 
assim que sentirem falta de algo, pois, na maioria 
das vezes, os objetos perdidos são encaminhados ao 
“Achados e Perdidos” do Colégio ou à Secretaria do Núcleo Infantil. Da 
mesma forma, se sua criança levar algo por engano, o Colégio deve 
ser imediatamente avisado para facilitar a identificação.

4 | Anuidade Escolar/Material Didático/Eventos
Providenciar, em tempo hábil, o material didático do(a) aluno(a). Efetuar o 
pagamento das prestações relativas à anuidade escolar até o vencimento, 
assim como dos eventos que necessitarem de taxa extra (quando a criança 
for participar).

5 | Dados Cadastrais
Manter a Secretaria do Núcleo atualizada sobre os dados cadastrais do(a) 
aluno(a), em especial endereço, telefone e e-mail.
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6 | Encontro Família e Escola
Comparecer ao Colégio sempre que solicitados, inclusive aos encontros 
família e escola, acompanhando a aprendizagem e prestigiando seus filhos 
a cada etapa de estudos.

7 | Tarefa de Casa
Supervisionar ou estar ao lado da criança (dependendo da idade) no momento 
da tarefa de casa, para garantir que seja realizada, pois ela é um instrumento 
de revisão de conteúdo e de estabelecimento de hábitos saudáveis de estudo.

8 | Conceito de Participação
Ajudar o aluno a adotar hábitos e práticas saudáveis de estudo. Os alunos do 
1º ano, apesar de ainda estarem sob os cuidados do Núcleo Infantil, fazem 
parte do Fundamental I, e, como tal, começam a vivenciar algumas realidades 
e normas próprias da proposta curricular, em caráter formativo. Um dos itens 
é o CP - Conceito de Participação do aluno(a), que considera elementos como 
a pontualidade, a assiduidade às aulas, a apresentação do material didático 
solicitado e o empenho na entrega dos trabalhos escolares. Os professores 
realizam a avaliação direta do aproveitamento do aluno, registrando-o no 
Relatório de Acompanhamento, por etapa, numa escala de 0% a 100%.

9 | Saúde da Criança
Colaborar com a escola no sentido de não mandar sua(s) criança(s) à aula 
no caso de estar(em) apresentando sintomas de gripe, febre, resfriado e/ou 
outros tipos e reações infecciosas (como problema de pele, por exemplo); 
porque, certamente, o rendimento da criança não será satisfatório, além do 
risco de contágio para as demais crianças do grupo. Somente após o seu 
pronto restabelecimento deverá voltar às aulas. Caso a criança apresente 
alguma indisposição durante a aula, o responsável deverá buscá-la o mais 
breve possível, ao ser convocado.

9.1 |  Se a criança estiver tomando alguma medicação, deve ser ministrada 
antes de vir para a escola ou ao retornar. Em caso de febre enquanto 
ela estiver na escola, entraremos em contato com os pais para que 
nos orientem e autorizem quanto ao uso de antitérmico. Favor registrar 
na agenda quando houver alguma restrição a quaisquer atividades de 
rotina da sala de aula e de alimentação, sono ou banho.

9.2 |  Em caso de doenças infecto-contagiosas ou em fase de convalescença, 
não trazer o(a) aluno(a) ao Colégio. A Secretaria do Núcleo deve ser 
informada da ausência do(a) aluno(a) a qualquer atividade curricular 
e ao retornar é necessária a apresentação de atestado médico.

9.3 | Arcar com despesas médico-hospitalares, em caso de acidente no 
Colégio envolvendo seus filhos.
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10 | Cantinas
Adquirir o lanche antes do início das aulas. As nossas professoras não podem 
executar essa tarefa, pois estão ocupadas em seus trabalhos específicos. 
As cantinas não pertencem ao Colégio, são terceirizadas. Mesmo assim, 
qualquer reclamação ou sugestão pode ser dirigida ao Setor Administrativo 
de cada Sede.  

11 | Casos Específicos
Cooperar para o cumprimento das orientações acima e das normas escolares. 
De modo geral, as exceções prejudicam o bom andamento dos horários e 
atividades escolares. Se houver necessidade de alguma orientação especí-
fica, dirigir-se à Supervisão.
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A educação no trânsito compete a todos, sejam alunos, pais ou funcionários. 
Incentivamos os(as) alunos(as) a compreenderem as regras de trânsito e as 
normas de convivência pacífica e segura. A participação dos pais torna-se 
indispensável, tanto na orientação dos alunos quanto no exercício de uma 
cidadania responsável.  

O seu exemplo fala mais alto do que mil palavras.

LEMBRAMOS ALGUMAS MEDIDAS PRÁTICAS:

Procure chegar diariamente 5 (cinco) minutos antes do início das aulas.
Em nenhuma hipótese: 
 • pare ou estacione de forma que impeça o fluxo de veículos, em fila  
dupla ou sobre a calçada;
 • dirija na contramão, ainda que não haja fluxo de pessoas ou de carros.

Ao se aproximar do Colégio, oriente seu(sua) filho(a) para que ele(a) 
recolha o material escolar e prepare-se para desembarcar logo que seu 
veículo estacionar.
Faça todas as recomendações e despedidas no trajeto de sua casa para 
o Colégio, e não no desembarque.
Atenda aos sinais sonoros (apitos) dos nossos funcionários. Eles estão 
trabalhando em benefício do(a) seu(sua) filho(a) e, consequentemente, 
em seu benefício.
Por favor, não buzine nas imediações do Colégio, pois, mesmo que 
seu(sua) filho(a) não esteja em aula, muitos outros cursos estão em 
funcionamento.
Respeite a sinalização para estacionamento. Julgamos da maior 
importância o seu exemplo para a educação do(a) seu(sua) filho(a) e, 
portanto, contamos com a sua ajuda.
Caso seja necessário, utilize o serviço dos funcionários autorizados 
a receber os alunos no carro e deixá-los no Núcleo Infantil, evitando 
estacionar.

TRÂNSITO,
EMBARQUE E 

DESEMBARQUE
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A utilização do fardamento é de relevante importância, pois é 
pelo uniforme que distinguimos o estudante na comunidade 
escolar e como se caracteriza a instituição. Por isso, zelamos 
pelo seu uso correto e disciplinamos a utilização de outras 
vestimentas durante atividades escolares em que a farda não é 
exigida. Diante do exposto, torna-se indispensável que tanto os 
alunos quanto os senhores pais estejam atentos aos seguintes 
procedimentos:

1. O(A) aluno(a) deve comparecer ao Colégio devidamente uniformizado(a), 
seja para as aulas regulares, seja para atividades que exigem uniforme 
específico, como STI, dança, caratê etc. Adornos como bonés, lenços na 
cabeça (bandanas), bijuterias extravagantes, entre outros, não são permitidos 
com o fardamento. 

2. Também em passeios promovidos pela Escola, fora de suas dependências, 
o(a) aluno(a) deverá estar fardado(a) para facilitar a sua identificação.

3. O uso dos fardamentos somente é aceito de forma completa, tanto no que 
se refere aos seus componentes quanto aos padrões exigidos de tecidos e 
cores, indicados no ato da matrícula.

4. Quando, por motivo extraordinário, o(a) aluno(a) não puder usar o uniforme 
ou qualquer parte dele, então o procedimento exigido será o comparecimento 
do estudante inteiramente à paisana, portando, na sua agenda escolar, 
justificativa por escrito dos Pais ou Responsáveis.

5. Havendo, no mesmo dia, atividades esportivas ou artísticas e atividades de 
sala de aula, o(a) aluno(a) deverá trazer as mudas de roupa adequadas a cada 
ocasião. 

6. Banho Recreativo
Nos dias programados no calendário escolar para recreação 
com banho, as crianças deverão vir com a roupa de banho por 
baixo da farda e trazer uma sacola contendo 1 saco plástico, 
toalha, pente e sandália (exceto o Infantil 1, que já possui esses 
itens na Escola) - todos os itens devem estar marcados 
com o nome da criança. Após a atividade as crianças 
tomarão uma ducha e trocarão de roupa. Na falta do saco 
plástico, a roupa de banho irá enrolada na toalha. 

SOBRE O USO DO
FARDAMENTO

pose 1 pose 2 pose 3 pose 4

Menino
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Alunos(as) do STI, no horário do SAT e dos cursos específicos, 
devem usar o mesmo calção do fardamento regular e a camisa 
padrão do STI. 

Nesse período, a sandália padrão do STI pode substituir o 
sapato. 

Professores e funcionários, além de trajarem-se adequadamente, 
deverão usar sempre o crachá de identificação.

Aos senhores pais ou responsáveis será negado o acesso às 
dependências da Escola em trajes sumários, como roupas 
de banho etc.

Esperamos contar com a colaboração de professores, pais e 
funcionários no sentido de elevar o nível de conscientização 
a respeito desses procedimentos, pois temos a certeza de 
que eles contribuem significativamente para a boa formação 
do jovem.

O desacato ou constrangimento aos nossos funcionários no 
cumprimento às normas do Colégio é fator de deseducação 
do(a) aluno(a) pelos responsáveis.

Críticas e sugestões a esse respeito podem ser dirigidas às 
Supervisões ou diretamente à Direção.

DANIELLE,
RAFAEL E 
LUCAS36



Professores, Coordenadores e Supervisores que estudam sempre por meio 
de cursos de especialização, pós-graduação e da formação continuada, que 
ocorrem na escola durante o ano letivo, ou estruturam e ministram cursos de 
formação a outros profissionais, tanto no Ceará quanto em outros Estados.

Aprender brincando: espaços multifuncionais, especialmente adaptados à 
realidade infantil e à efetivação do processo educativo, oferecendo conforto, 
segurança e plena condição para o desenvolvimento com liberdade.

RECREIOS: São divididos por níveis para facilitar as atividades das 
crianças. Há assistência permanente dos professores, que interagem 
nas atividades, observam e acompanham o aluno, intervindo, quando 
necessário.

Recursos pedagógicos diversificados: por meio de um currículo significativo, 
o(a) aluno(a) envolve-se com pesquisas, observações, experiências, aulas de 
campo, inglês, informática e expressão corporal, entre tantas atividades que 
constam na rotina didática das aulas.

Eventos no Núcleo Infantil: Somos um espaço coletivo que incentiva a 
cooperação entre os pares, a convivência com o diferente e o respeito a todos. 
Estar em um grupo que é constituído de crianças com idades e interesses 
próximos, oportuniza o lidar com seus desejos e frustrações pessoais, aprender 
a superá-los e encontrar alegria na interação descontraída com os outros.

1. Visando garantir um espaço onde elas possam atuar como crianças e entre 
crianças, explorar os vários ângulos de cada assunto e seus significados 
para sua aprendizagem, contamos com o apoio e compreensão dos pais 
ao realizarmos, ao longo do ano, eventos exclusivos para os Sabidinhos e 
as Sabidinhas. 

2. Nos eventos em que a presença dos pais é incentivada, segue comunicação 
pela agenda, por convite e/ou por circular com o timbre do Colégio, dando 
as devidas informações.

Colônia de Férias: recomendamos garantir logo a vaga para seu(s) f ilho(s) 
de 1 a 12 anos nos meses de julho e dezembro, mediante o pagamento da 
inscrição, pois a procura é grande! Muita diversão, arte e cultura em uma 
programação que inclui oficinas, jogos, gincanas, cinema, torneios esportivos, 
passeios e muita descontração. Informe-se na Secretaria do Núcleo.

São 85 anos de vitórias! Em meio a permanências e 
mudanças, temos mantido os valores essenciais ao ser 
humano e ao “aprender”, porém estamos abertos às 
inovações que auxiliam o(a) aluno(a) na assimilação e 
apropriação dos saberes de forma mais significativa.

DIFERENCIAIS
 DO C7S
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CLUBE DE LEITORES:
Entendemos a leitura como uma atividade fundamental desde a primeira 
infância, pois contribui com a formação e inserção da criança, enquanto sujeito, 
no mundo letrado, proporcionando-lhe um entendimento e uma visão mais 
ampliada sobre tudo aquilo que o cerca. Além disso, estimula a imaginação, 
aguça a curiosidade, ajuda no desenvolvimento da linguagem e desenvolve 
a autonomia da criança ao ter que escolher o livro, o respeito à opinião do 
colega, bem como com a responsabilidade de cuidar do livro e devolvê-lo no 
prazo estipulado.

COMO ACONTECE?
• Para as crianças dos Infantis 1, 2, 3, 4 e 5, esse projeto acontece 

quinzenalmente. Já para o 1o ano, começa quinzenalmente e depois, passa 
a ser semanal. 

Além do trabalho feito em sala de aula, através da Roda de 
História e do Clube de Leitores, é interessante que a criança faça 
o empréstimo de livros da Biblioteca Infantil, acompanhada de seus pais.

BIBLIOTECA INFANTIL:
• SEDE CENTRO - 4006.7742 
• SEDE ALDEOTA - 4006.7917

BIBLIOTECA INFANTIL E
EMPRÉSTIMO DE LIVROS
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• Todas as quintas-feiras, as crianças escolhem um livro de literatura infantil 
do acervo de sala e o levam para casa para que um de seus familiares, 
enquanto leitor fluente, leia a história.

• Na segunda-feira seguinte, o livro deverá ser devolvido, quando as crianças 
terão a oportunidade de socializar a história lida e recomendar sua leitura 
aos colegas.

• O livro é enviado para casa em uma pasta plástica com o nome da criança 
para garantir a proteção. Cabe à família conservá-lo. 

• Caso o livro seja extraviado ou danificado, este deverá ser reposto pela 
família, de modo que possamos dar continuidade ao projeto.

O apoio e a orientação da família são fundamentais no processo de 
desenvolvimento de hábitos salutares de leitura.

DIA DO BRINQUEDO:
Em uma data especificada na agenda, as crianças trazem de casa um 
brinquedo para partilhar com os colegas, dentro de uma atividade planejada 
e mediada pelas professoras, o que as ajuda a se organizarem e criarem uma 
rotina, levando-o de volta para casa no mesmo dia.

Cuidados na hora de escolher o brinquedo a ser enviado, pois serão 
manipulados pela criança e por seus colegas:

• Não enviar brinquedos de valor (monetário ou afetivo), frágeis ou 
inadequados à faixa etária do grupo e que coloquem em risco a segurança 
dos alunos.

•  Brinquedos eletrônicos (iPads, minigames, PS Vita, Nintendo, etc.) nem 
os que representem armas (como, por exemplo, espadas, punhais, 
revólveres, etc.).

•  Patins, bicicletas, “motocas” e “skates” somente quando forem solicitados 
pela professora.

• O brinquedo enviado precisa estar marcado com o nome da criança. 

DIA DA FRUTA: 
Ótima oportunidade para estimular uma alimentação saudável. Na terça, 
quarta e quinta, inclua uma fruta no lanche do(a) seu(sua) filho(a). Em nossa 
cantina, há frutas, saladas de frutas e salgados assados.

UNI7: 
Toda a estrutura da UNI7 e seus profissionais dão apoio irrestrito às atividades 
que são desenvolvidas na rotina escolar, bem como na formação continuada 
de nossos profissionais.
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Comemorar o aniversário da criança é motivo de alegria, de gratidão a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de podermos conviver com ela.
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Visando a comemoração do aniversariante com os colegas, abrimos o 
espaço do Núcleo para uma “festinha” rápida e simples, uma vez que 
é dentro do horário de aula, pátio e lanche.

É necessário agendar com a Secretaria do Núcleo a data para a 
comemoração do aniversário, para que não haja choque de datas, bem 
como preencher uma ficha informando:
a) o nome da empresa e dos funcionários que organizarão o aniversário 

(caso haja);
b) o nome das pessoas que estarão presentes no aniversário. Os 

visitantes (familiares/funcionários de empresas) seguirão os mesmos 
procedimentos de uso das catracas ou portão de visitantes, para o 
ingresso nas dependências da Escola.

No caso de a criança aniversariante ter irmãos em outros níveis, 
o responsável pelo setor onde estudam precisa ser avisado, com 
antecedência, pelos pais, para que se autorize o seu deslocamento. 

Somente as crianças da mesma turma participarão da comemoração. Nessa 
idade, todos são amigos e haverá constrangimento para quem não for 
convidado; em caso de parentesco, a criança terá seu convite e a lembrancinha 
colocados na mochila para que sejam abertos em casa. Outrossim, os 
horários de lanche e recreio nem sempre coincidem, e as professoras estão 
comprometidas com a programação de suas salas e alunos.

Os aniversários ocorrem no tempo do lanche e pátio (de 30 minutos 
a, no máximo, 45 minutos). Assim, as famílias devem organizar uma 
comemoração prática e simples.

Os convites (que já devem vir preenchidos), arrumação de mesas e 
fotografias são de inteira responsabilidade dos pais. 

ANIVERSÁRIO NA ESCOLA
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O horário para início da arrumação é a partir de 8h/14h. As mesas a serem 
utilizadas serão da escola, com reserva e especificação antecipada. Não 
é permitido trazer mesas ou cavaletes externos, e todo o material 
utilizado precisa ser retirado da escola imediatamente após a conclusão 
da comemoração. Não nos responsabilizaremos por esse material e ele 
não poderá ficar no espaço onde foi utilizado.

Trazer à Escola todo o material necessário à comemoração (ex: fósforo, 
fita gomada, faca, toalhas, copos, guardanapos, câmera fotográfica e 
baterias de reserva, etc).

Evitar barulho excessivo e aglomerações durante a comemoração, para 
não interferir na programação dos estudos das outras turmas, e evitar 
congestionar os espaços do Núcleo com o transporte de muitos materiais.

No caso do uso de balões, eles precisam vir cheios, 
pois o barulho do compressor interfere nas salas de 
aula. As professoras e colaboradores do colégio estão 
realizando suas atribuições diárias.

Não serão permitidos palhaços e/ou animadores para 
evitarmos que as crianças se assustem, bem como, o 
som interfira na programação de aula.

Caso sejam distribuídas lembrancinhas para os 
colegas, não colocar apitos, línguas de sogra e 
balas arredondadas de grande tamanho. Garantir a quantidade de 
lembrancinhas, para que todos possam recebê-las.

Os presentes trazidos pelos colegas serão identificados e acondicionados 
em um saco plástico grande para serem abertos somente em casa. Os 
professores orientam as crianças quanto ao procedimento, esclarecendo 
que o mais importante é poder comemorar seu aniversário com os 
amigos, caso alguma criança não possa trazer ou tenha esquecido o 
presente.

No caso de cancelamento do aniversário, é necessário que a Escola 
seja avisada com 2 (dois) dias de antecedência para que os pais dos 
colegas sejam informados e enviem o lanche costumeiro de seus filhos.

Os telefones dos alunos são reservados ao controle da escola, não 
podendo ser repassados a outras famílias. Caso seja necessário entrar 
em contato com pais de colegas, para aniversários fora da escola, a 
família do aniversariante deverá enviar um comunicado por escrito que 
será afixado na agenda.

Em aniversários fora da escola, os convites só serão entregues pela 
professora se toda a sala for convidada. A idade das crianças do Núcleo 
e a grande amizade entre todos ainda as impede de compreender que 
ao aniversariante se reserva o direito de compor sua lista de convidados.
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PILARES: RESPONSABILIDADE E ZELO
João 1:1
No princípio era aquele que é a Palavra. Ele (Jesus Cristo) estava com Deus e era Deus.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.

1  -

4  -

13  -

14  -

15 -

20 -

18 a 22 - 

18, 19 e 22 -

20, 21 e 22 -

 
25 - 

Confraternização Universal.

Início das atividades do Berçário

Divulgação das relações por turma 

FORTALECENDO VÍNCULOS PAIS E ESCOLA - Encontro individual 
com pais de Alunos Veteranos(regular) | Sede NGS e EBS   8h

FORTALECENDO VÍNCULOS PAIS E ESCOLA - Encontro individual 
com pais Novos Alunos (regular)  e após o término, Reunião com o 
STI, pais de novos alunos | Sede NGS e EBS  8h

Procedimento de cadastramento da digital de pais e  
responsáveis de novos alunos

Início das aulas para o Infantil 1 e 2 (informações dadas no  
Encontro individual com pais)
Alunos do Infantil 1 e 2 têm aulas todos os dias da primeira  
semana, em horário diferenciado:
Manhã: Turma A: de  7h10min às 9h    Turma B: de 9h30min às 11h
Tarde:   Turma A: de 13h10min às 15h   Turma B: de 15h30min às 17h

Início das aulas para Infantil 3, 4, 5 e 1o ano
Turma A, com horário normal de aula 
Manhã: de 7h10min às 11h  Tarde: de13h10min às 17h

Início das aulas para Infantil 3, 4, 5 e 1o ano
Turma B, com horário normal de aula 
Manhã: de 7h10min às 11h  Tarde: de13h10min às 17h

Início das Atividades Especiais Curriculares (AEC)  
horário agenda.



PILARES: RESPONSABILIDADE E ZELO

* Detalhes seguem por convite ou comunicado. 

Orientações sobre o  
Banho Recreativo  

na página 35.

João 3: 36
Quem crê no Filho tem a vida eterna.
Whoever believes in the Son has eternal life.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna.

4 -

6 -

13 a 17 -

Início Clube de Leitores.

Encontro Família e Escola com Pais de alunos(as) pais e professores  
do Infantil  1 , 2, 3, 4, 5 e 1º ano
Sedes NGS e EBS *

Recesso Carnaval



PILARES: RESPONSABILIDADE E ZELO
Tiago 1:5
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa 
vontade; e lhe será concedida. 
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, 
and it will be given to you.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos 
generosamente sin menospreciar a nadie.

8 - 
              

19 -

          22 a 31/03 -

25 -

30 -
 
 

31 -
 
 

31 -

Dia Internacional da Mulher 
 
Feriado: São José

Início da Campanha Quilo do Amor

Feriado (Data Magna)

Sede NGS  Peça da Páscoa – dramatização  
pelos alunos do 1º ano 
Auditório 4o andar*

Sede EBS   Peça da Páscoa – dramatização 
pelos alunos do 1º ano
Auditório 3o andar *

Ceia da Páscoa em salas - Núcleo Infantil 
sedes NGS e EBS.

*Detalhes seguem por comunicado.



PILARES: SINCERIDADE E SENSO DE JUSTIÇA

*Detalhes seguem por comunicado.

1 João 3:1
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de 
fato, somos filhos de Deus.

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And 
that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo 
no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él

1 a 4 -

17 -

21 -  

Feriados da Semana Santa.  

ENCONTRO FAMILIA ESCOLA – individual com pais de alunos  
sobre 1a etapa | Sedes NGS  e  EBS*  

Feriado – Tiradentes



PILARES: SINCERIDADE E SENSO DE JUSTIÇA

* Detalhes seguem por comunicado.

João 1:14b
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do pai, cheio de graça e verdade.

We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth

Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

1 -

15 -

29 -

Feriado Dia do Trabalho.

Festa das Mães do Núcleo Infantil - sedes NGS e EBS  na  UNI7*

Encontro com as Artes - alunos da sede EBS.*
no Núcleo Infantil   



PILARES: RESPONSABILIDADE, ZELO, SINCERIDADE E SENSO DE JUSTIÇA

* Detalhes seguem por comunicado.

2 João 1:6
E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos (de Jesus). 

And this is love: that we walk in obedience to his(Jesus) commands. 

En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus mandamentos (de JesuCristo).

3 - 

5 -

21 a 25 -

 

 

29 - 
 

30 - 

Feriado de Corpus Christi

Encontro com as Artes - alunos da  sede NGS*

Barraquinhas com comidas típicas do sertão**.

21 - EBS: Berçário, 1 e 2
22 - NGS: Berçário Infantil 1 e 2
23 - NGS: Infantil 3  e 4  /  EBS: Infantil 4 e 5
24 - NGS: Infantil 5 e 1º ano   
25 - EBS: Infantil 3 e 1º ano  
   

Último dia de aula para alunos  
do Núcleo Infantil.

ENCONTRO FAMÍLIA ESCOLA 
com pais de alunos, 
sobre a 2a etapa.  
Sedes NGS e EBS**.



PILARES: RESPEITO E CIDADANIA
Salmo 23:1
O Senhor é meu pastor de nada terei falta.

The Lord is my shepherd, I lack nothing.

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta;

Colônia de Férias.

Conclusão atividades do Berçário.

  

15 -



PILARES: ZELO, RESPEITO E CIDADANIA

*Detalhes seguem por comunicado.

Salmo 23:2a
Em verdes pastagens me faz repousar

He makes me lie down in green pastures

En verdes pastos me hace descansar.

2 -

2 e 3 -

5 -

 
10 -

11 -

15 -

21 -

31 -

Início das aulas do 2º semestre.

Entrosamento do Grupo e adaptação.

Encontro Família e Escola – Novos alunos* 8h nas sedes NGS e 
Nucleo Infantil EBS

Comemoração do dia do estudante – AUDITORIO 4º andar NGS  e  
EBS- Auditório Nucleo Infantil

Feriado Dia do Estudante

Feriado Ascenção de N.Sra.

Comemoração do Dia dos Pais do Núcleo Infantil 

EBS = Desfile em homenagem à Pátria – 
alunos Núcleo e Fund 1.



PILARES: ZELO, RESPEITO E CIDADANIA

* Detalhes seguem por comunicado.

Salmo 23:2b
E me conduz a águas tranquilas

And he refreshes my soul.

Junto a tranquilas aguas me conduce;

1 - 

1 a 11 -

1 - 

2 -
 

3 -

7 -

 ____ -

 
27 a 8/10 - 

 

  ____ -

Início das inscrições para a admissão de Novos Alunos

Projeto “O Caráter Conta”: Solidariedade para com Instituições de 
Ação Social da Cidade. Pilares: Zelo e Cidadania.

NGS – Desfile em homenagem à Pátria – alunos Núcleo e Funda-
mental 1

Dramatização peça da Independência do Brasil 
EBS – Infantil 5 – auditório Núcleo Infantil*

Dramatização peça da Independência do Brasil 
NGS – Infantil 5 – auditório 4º andar*

Feriado Independência do Brasil / Aniversário do C7S – 86 anos

Reunião de transição do 1º ano para o 2º ano Fund 1  
sede NGS 18h30min*  

Início da campanha de doações de brinquedos, roupas e sapatos 
do Berçário ao Infantil 5

Reunião de transição do 1º ano para o 2º ano Fund 1 
sede EBS 18h30min*



PILARES: RESPONSABILIDADE, ZELO, SINCERIDADE, SENSO DE JUSTIÇA, 
RESPEITO E CIDADANIA

*Detalhes seguem por comunicado.

Salmo 23:3
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.

He guides me along the right paths for his name’s sake.

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.

4, 5, 6 e 7 -

5, 6, 7 e 8 -

      11 e 12 -
 

15 -

18 -

Semana da criança – sede NGS 

Semana da criança – sede EBS

Feriado N. Sra. Aparecida e Dia do Professor antecipado

Comemoração Dia do Professor com os alunos - Aula normal 

Entrega das doações de brinquedos, roupas e sapatos



PILARES: RESPONSABILIDADE, ZELO, SINCERIDADE, SENSO DE JUSTIÇA, 
RESPEITO E CIDADANIA

*Detalhes seguem por comunicado.

João 1:12
Aos que o receberam e creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus;

Yet to all who did receive him and believed in His name, he gave the right to become children of God.

Mas a cuantos lo recibieron e creen en Su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.

2 -

6 -

15 -

25 -

25 a 27 -

30 -

Feriado de Finados

Recital dos Sabidinhos Berçário ao Infantil 5  sedes NGS e EBS, 
na  UNI7
  
Feriado Proclamação da República

Último dia de aula Núcleo 

ESCRITORES SABIDINHOS na UNI7*

Encontro Individual de Pais e Professores*
entrega de Registro de Aprendizagem  



PILARES: RESPONSABILIDADE, ZELO, SINCERIDADE, SENSO DE JUSTIÇA, 
RESPEITO E CIDADANIA
1Jo 3:20
...porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas.

…we know that God is greater than our hearts, and he knows everything.

que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.

16  -

COLONIA DE FÉRIAS. 

Encerramento das aulas do Berçário.
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O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor 
dá a seu povo a benção da paz.

Salmo 29:11

JANEIRO 2022 D

JANEIRO 
S T Q Q S S

1
2
9

16
23
30

3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

1 -Confraternização Universal.

Informações a seguir, disponíveis no manual de matrícula entregue no 
final de 2021: 

Divulgação das relações de turmas.

Recebimento do material individual da criança pelo(a) professor(a).

Encontro de Pais de Novos Alunos – sede NGS (Centro), às 8h.

Encontro de Pais de Novos Alunos – sede EBS (Aldeota), às 8h.  

Início das aulas.
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O Hino Nacional Brasileiro é o mais importante símbolo sonoro 
do nosso país, tendo as suas versões musicais, execução e 
apresentação regulamentadas em lei (Lei nº 5.700, de 01/09/71). 

O Hino Nacional já era conhecido desde o início do século XIX. Em 
1841, durante a coroação de D. Pedro II, foi cantado nas ruas, em 
comemoração e, desde então, amplamente aceito e popularizado 
como o nosso Hino Nacional, sendo oficializado em 1890, por 
determinação do Governo Provisório da República.

Letra de Joaquim Osório Duque Estrada
Música de Francisco a da Silva

Hino Nacional
Brasileiro

I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria neste instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada, 
 Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplan dece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada, 
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida no teu seio mais amores.

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada, 
 Salve! Salve!

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

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

Terra adorada, 
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
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Hino à Bandeira
Nacional
I
Salve, lindo pendão da esperança!
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.
 
Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil. (Coro)

II
Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.

(Coro)

III
Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever.
E o Brasil por seus filhos amado, 
Poderoso e feliz há de ser.

(Coro)

IV
Sobre a imensa nação brasileira, 
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre sagrada bandeira, 
Pavilhão da justiça e do amor!

(Coro)

Poesia de Olavo Bilac
Música de Francisco Braga

Lema positivista 
“Ordem e Progresso”

Cor branca em referência 
aos desejos de paz

Cor amarela da casa real dos Habsburgo; 
alusão ao sol e às riquezas minerais

Estrelas 
representando 
os Estados 
Brasileiros

Configuração do céu do Rio de Janeiro 
no dia da Proclamação da República

Cor verde da casa 
real de Bragança; 
alusão às florestas
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Hino da Proclamação
da República

I
Seja um pálio de luz desdobrado
Sob a larga amplidão destes céus
Este canto rebel, que o passado
Vem remir dos mais torpes labéus!
Seja um hino de glória que fale
De esperanças de um novo porvir!
Com visões de triunfos embale
Quem por ele lutando surgir!

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas da tempestade
Dá que ouçamos tua voz! (Estribilho)

II
Nós que cremos que escravos outrora
Tenha havido em tão nobre país...
Hoje o rubro lampejo da aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis.
Somos todos iguais! Ao futuro
Saberemos, unidos, levar
Nosso augusto estandarte que, puro,
Brilha, avante, da Pátria no altar!

(Estribilho)

III
Se é mister que de peitos volantes
Haja sangue em nosso pendão,
Sangue vivo do herói Tiradentes
batizou este audaz pavilhão!
Mensageiro de paz, paz queremos,
É de amor nossa força e poder
Mas da guerra nos transes supremos
Heis de ver-nos lutar e vencer!

(Estribilho)

IV
Do Ipiranga é preciso que o brado
Seja um grito soberbo de fé!
Brasil já surgiu libertado
Sobre as púrpuras régias de pé!
Eia, pois, Brasileiros, avante!
Verdes louros colhamos louçãos!
Seja o nosso país triunfante
Livre terra de livres irmãos!

(Estribilho)

Letra de Medeiros e Albuquerque
Música de Leopoldo Augusto Miguez
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Hino da Independência 
do Brasil

I
Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente  a mãe gentil;
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.
Já raiou a liberdade
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.
Brava gente brasileira
Longe vá... temor servil;
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.  

(Estribilho)
 
II
Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil...
Houve mão mais poderosa:
Zombou deles o Brasil.
Houve mão mais poderosa:
Houve mão mais poderosa:
Zombou deles o Brasil.

(Estribilho)

Brava gente brasileira
Longe vá... temor servil;
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.

III
Não temais ímpias falanges
Que apresentam face hostil: 
Vossos peitos, vossos 
braços
São muralhas do Brasil.
Vossos peitos, vossos 
braços
Vossos peitos, vossos 
braços
São muralhas do Brasil.

(Estribilho)

Brava gente brasileira
Longe vá... temor servil;
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.

IV
Parabéns, ó Brasileiro, 
Já, com garbo varonil, 
Do universo entre as 
nações
Resplandece a do Brasil.
Do universo entre as 
nações
Do universo entre as 
nações
Resplandece a do Brasil.

(Estribilho)

Brava gente brasileira
Longe vá... temor servil;
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre;
Ou morrer pelo Brasil.

Letra de Evaristo F. da Veiga
Música de D. Pedro I
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Hino do Colégio
7 de Setembro

No Colégio 7 de Setembro
Tendo o livro por fanal,

De fevereiro a novembro
Realizamos nosso ideal.

(Estribilho)

Precisamos, sem canseira,
Livro em punho, batalhar

Pela Pátria brasileira,
Pela gleba de Alencar.

Quando o livro espalha resplendores
Numa fronte juvenil,

Estremece aberta em flores
A alma imensa do Brasil.

Toda a Pátria vibra de contente
Vendo os moços a estudar:
Da juventude consciente
Glórias mil pode esperar!

Letra de Filgueiras Lima
Música de Manuel Francisco de Lyra
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www.7setembro.com.br/Hand7

O Hand7 reúne informações acadêmicas e financeiras do aluno para uma 
consulta mais ágil. O serviço contempla:

 • Boletim;
 • Diário de Classe;
 • Gabaritos das provas objetivas e simulados;
 • Desempenho dos alunos nos simulados ENEM;
 • Situação de Matrícula do Aluno;
 • Informações Financeiras;
 • Informativo para Imposto de Renda;
 • Boleto Bancário;
 • Fale Conosco;
 • Consulta aos materiais usados em sala de aula.

HAND7
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