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APRESENTAÇÃO
Caros alunos,

Apresentamos a vocês o Manual do Aluno, que contém 
informações e orientações para que possamos estreitar e melhorar 
cada vez mais nossa comunicação. 

Este Manual vai te ajudar a saber mais sobre como a escola se 
organiza e funciona para que este seja uma espaço de relações, 
aprendizagens e compromisso comunitário.

“Evoluir sem perder a essência”

EQUIPE DIRETIVA

Stella Maris
Rede Filhas de Jesus - Rio de Janeiro / RJ
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“AO FIM DO MUNDO IRIA EU, EM BUSCA DE ALMAS”

E ste foi o sonho de uma mulher dotada de humildade, simplicidade, coragem e confiança plena 
e total em Deus Pai. Cândida Maria de Jesus é seu nome... Fundadora da Congregação Filhas 

de Jesus. Graças ao seu grande desejo de ver a Congregação propagada em muitos lugares é que 
em 1935, as Filhas de Jesus, chegam ao Rio de Janeiro para fundar uma escola com a missão de 
“Evangelizar Educando e Educar Evangelizando”. 

A princípio designada como “Instituto Educacional Stella Maris” e no ano 2000, passa a ser “Centro 
Popular de Educação e de Assistência Social Stella Maris”, atendendo às comunidades do seu 
entorno.

O Centro Popular de Educação faz parte da 
Rede Filhas de Jesus, hoje composta por seis 
escolas, sendo duas, Obras Sociais.

A educação na fé, como finalidade primordial, 
além do ensino da fé católica, supõe e exige um clima pastoral em toda a 
Escola, cujo centro será sempre a pessoa de Jesus Cristo, e todo processo 
educativo busca proporcionar aos alunos condições de se tornarem pessoas 
conscientes de seus deveres humano-cristãos para com Deus Pai, para com seus 
irmãos, para consigo mesmo e para o mundo, membros construtivos na família, 
na Igreja e na sociedade.

4



COMUNIDADE AMPLIADA
RIO DE JANEIRO/LEOPOLDINA

M ulheres consagradas a Deus que desejam seguir a Jesus, buscando a cada dia, no 
cumprimento de nossa Missão ir respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas.

Filhas de Jesus é nosso nome. Significa que temos tudo a ver com Jesus, ser de seu grupo, 
pertencer a sua comunidade e a Ele seguir como discípulas. 

Congregação
Filhas de Jesus
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Missão, Visão e Valores

Educação integral, à luz dos valores do Evangelho, de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos de todas as classes sociais, 
visando à formação de pessoas críticas, livres, solidárias, 
construtoras de paz, comprometidas com o diálogo entre fé e 
cultura e com a defesa da vida em suas diversas manifestações.

• Fé em Jesus e adesão à sua mensagem

• Acolhida

• Alegria

• Cultura da justiça e paz

• Solidariedade

• Diálogo e reciprocidade

• Discernimento

• Trabalho em equipe

• Motivação e estímulo

• Simplicidade e proximidade

• Sentido de igreja

• Sustentabilidade

Nossa Missão Nossos Valores

Nossa Visão

Ser referência de Instituição cristã de educação integral e 
inovadora que atua na construção de uma sociedade humana, 
justa, solidária e inclusiva, formando pessoas abertas à 
vida, comprometidas com valores éticos e com a natureza 
ecologicamente sustentável.
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Carlos Eduardo Cardozo
Coordenação Pedagógica 

Geral e Fundamental II

Angela Vaz
Coordenação Pedagógica 

Fundamental I

Ana Paula Ferreira Gonçalves
Coordenação Pedagógica 

Educação Infantil

EQUIPE 
PEDAGÓGICA
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UMA ESCOLA EM PASTORAL

A dimensão pastoral da Rede Filhas de Jesus é um diferencial em nossa escola, pois é ela que dá sustentabilidade à missão 
de educar evangelizando e evangelizar educando. É como o combustível para ações que contribuam com a promoção e 

valorização da vida, através do conhecer e vivenciar os valores anunciados por Jesus Cristo.

Essa dimensão perpassa por todas as atividades propostas, através de experiências que colaboram no crescimento pessoal e no 
amadurecimento da vivência da fé de toda a comunidade educativa, como desejava nossa fundadora Santa Cândida.

Agentes de Pastoral
Ir. Rosinha e João Pedro Fontes
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EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil busca desenvolver as habilidades e competências de seus alunos num ambiente harmonioso, acolhedor 
e alegre, permeado de valores cristãos e múltiplas atividades envolvendo jogos e brincadeiras, pontos essenciais para o 

desenvolvimento infantil.

Nosso objetivo é colaborar, para que a formação pessoal e social e a construção do conhecimento aconteçam de modo natural e 
descontraído, aproveitando a espontaneidade e a curiosidade naturais do universo infantil, como aspectos facilitadores para ampliar 
sua visão de mundo, desenvolvendo a autonomia e autoria de cada um. 

Coordenadora Pedagógica  
Ana Paula Ferreira Gonçalves
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ENSINO FUNDAMENTAL I

B uscando dar continuidade ao trabalho iniciado na Educação Infantil com 
as habilidades, competências e valores cristãos, procuramos oferecer 

condições de amadurecimento dos alunos nas dimensões psicomotora, 
cognitiva, afetiva e social, por meio de experiências e atividades significativas.

Incentivando as atitudes de respeito, cooperação, participação e a construção 
do conhecimento, acreditamos estar contribuindo na formação do cidadão 
atuante, crítico e responsável.

Coordenadora Pedagógica 
Angela Negreiros Vaz

Orientadora Educacional 
Keila Ferreira da Silva
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ENSINO FUNDAMENTAL II

O Ensino Fundamental II destina-se, de maneira particular, à formação do cidadão, numa perspectiva crítica e atuante, o 
desenvolvimento da capacidade de aprender, do pleno domínio da leitura e interpretação, da escrita, do raciocínio lógico 

matemático e do cálculo.

Assim, queremos propiciar as condições para o jovem construir uma imagem positiva de si, o respeito próprio traduzido pela confiança 
em sua capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida motivado pelos valores evangélicos explicitados na vida de Santa 
Cândida, pautados no Nosso Modo Próprio de Educar.

Coordenador Pedagógico 
Carlos Eduardo Cardozo

Orientadora Educacional 
Vanessa Moreira
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Projetos Sociais/Atividades 
Extracurriculares em Parcerias

A  fim de enriquecer o trabalho educativo desenvolvido na escola, buscamos parcerias e projetos sociais 
que em comunhão com os valores institucionais, possam oferecer gratuitamente ou a um valor acessível 

atividades complementares que visam colaborar no desenvolvimento do aluno em todas as dimensões. 
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 1. Os alunos não poderão se ausentar do colégio sem a autorização, por escrito, dos responsáveis.

 2. A agenda escolar é um instrumento de interação entre a escola e a família, devendo ser utilizada diariamente para recados, 
autorizações, solicitações, registro de dever de casa e outros.

 3. A ficha de identificação do aluno, enviada às famílias no início do ano, deverá retornar à escola preenchida corretamente com todos 
os dados solicitados, principalmente telefone de contato, para facilitar caso a escola necessite entrar em contato com o responsável.

 4. Durante o período de recreio não será permitida a permanência dos alunos em sala de aula.

 5. O ambiente da escola deverá ser preservado e cuidado, por isso caso o aluno venha a causar danos às instalações do colégio 
assumirá o prejuízo.

 6. O uso de telefone celular, aparelhos eletrônicos e outros é proibido durante as aulas, devendo permanecer guardados e desligados, 
conforme lei nº 4734 de 04/01/2008. O uso será apenas para atividades pedagógicas com a supervisão do professor. É vedado 
qualquer tipo de filmagem, foto, gravação em sala de aula ou qualquer outro ambiente da escola, em atenção e conforme prescrito na 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O Colégio não se responsabiliza pela perda ou danos que possam ocorrer.

 7. O aluno é responsável por seus pertences pessoais, devendo identificá-los com nome completo e turma.

 8. Os alunos devem ter atitudes de respeito para com seus colegas, bem como para com seus professores e funcionários, atendendo 
às suas orientações.

 9. O aluno que participar de qualquer atividade extra, no contra turno, deverá retornar ao colégio, neste horário, devidamente 
uniformizado e manter, nas proximidades da escola, atitudes e comportamentos adequados.

10. Para os alunos do Ensino Fundamental II: não existe intervalo entre uma aula e outra. Sendo assim, este movimento deve ser o 
mais rápido possível.

Regras para uma boa convivência
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Regras para uma boa convivência

1. Os alunos deverão estar pontualmente no colégio e devidamente uniformizados para o início das aulas.

2. O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO. CONSTA DE:
– Bermuda de tactel, masculino e feminino com a logomarca da escola;
– Calça comprida de tactel ou calça bailarina com a logomarca da escola;
– Short-saia com a logomarca da escola (Educação Infantil);
– Camiseta ou blusa branca com a logomarca da escola;
– Tênis;
– Agasalho com a logomarca da escola.

3. OS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA SERÃO:
TURNO DA MANHÃ

Do 6º ao 9º Ano
Entrada às 7h e saída às 11h30min.
Acesso pelo portão do 3S.

Para um maior bem estar pessoal e para 
uma convivência mais harmoniosa e 

fraterna, apresentamos algumas orientações 
que devem ser observadas por todos.
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TURNO DA TARDE

Educação Infantil e 1º Ano
Entrada às 13h e saída a partir das 17h10min.
Acesso pelo portão do pátio.

OBSERVAÇÕES:

– A entrada e saída dos alunos de transporte escolar, é realizada diretamente pelo portão do 3S.

– Às sextas feiras, as turmas da Educação Infantil e de 1º ao 5º Ano, sairão às 16h10min.

– Saídas antecipadas devem ser solicitadas via agenda, pelo responsável, e devidamente assinadas.

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, o aluno que chegar atrasado será encaminhado à Coordenação e se completar 3 atrasos no mês o 
responsável será comunicado.

No Ensino Fundamental II, decorridos 10 min. do horário da entrada os alunos deverão entrar no 2º tempo de aula. No período da manhã só está 
autorizada a entrada dos alunos até às 8h. Após este horário, somente com justificativa médica e comunicação prévia, autorizada pela Coordenação.

A partir do quarto atraso será necessária a presença do responsável na escola.

4. PRIMEIROS SOCORROS
A escola não dispõe de medicamentos, caso o aluno tenha uma indisposição no período escolar a família será comunicada. 
Somente será ministrada qualquer  medicação mediante a apresentação de receita médica.

5. BIBLIOTECA
Espaço planejado especialmente para momentos de leitura e pesquisa, nos horários regulares de aula.

O uso desse espaço no contra turno requer autorização prévia da Coordenação.

Do 2º ao 5º Ano
Entrada às 13h e saída a partir de 17h20min.
Acesso pelo portão do pátio.
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6. AVALIAÇÃO
– Na Educação Infantil, 1º e 2º Anos, a avaliação dos alunos é expressa por meio de Parecer Descritivo do processo, 
realizado pela equipe de educadores. O Parecer Descritivo é encaminhado para os responsáveis dos alunos, 
semestralmente da Educação Infantil e bimestralmente do 1º e 2º Anos.

– No Ensino Fundamental I (3º ao 5º Ano) e Fundamental II, a avaliação é expressa por meio de notas atribuídas 
para cada componente curricular bimestralmente, decorrente da média entre todas as avaliações realizadas.

– No Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) a nota bimestral é composta pela média de 3 notas: nota atitudinal, 
teste parcial e prova bimestral (simulado, quando houver).

O simulado será ofertado em data previamente estabelecida pela coordenação e terá critérios específicos: exige-
se pontualidade, a fim de educar os adolescentes para as provas de larga escala e concursos. Após o horário de 
entrada e fechamento dos portões, o aluno não poderá entrar na escola. Em caso de falta injustificada não haverá 
segunda chamada.

– O aluno será considerado aprovado quando obtiver média anual igual ou superior a 6,0 como resultado da média 
aritmética dos quatro bimestres, em cada componente curricular e tiver a frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária total prevista em Lei para a série.

– Provas de 2ª Chamada – Terá direito a realizar prova substitutiva de teste ou prova bimestral, o aluno que 
apresentar documento de justificativa da falta, conforme a lei vigente 2335/40 (Lei da Segunda Chamada). 

Observação: O calendário de prova é divulgado previamente, podendo ocorrer duas provas ou mais, no mesmo dia.
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– Recuperação Paralela – O aluno que alcançar a média menor que 6,0 (seis) em cada disciplina terá direito à recuperação 
paralela, realizando nova avaliação. A nota da avaliação de recuperação será somada a média bimestral, dividido  por dois:

 (MB + NR) : 2 = média do bimestre.   Isso possibilitará a mudança da nota do bimestre no boletim.

– Recuperação Final – Terá direito à recuperabilidade o aluno que obtiver no mínimo média anual 4,0 (quatro) e, no máximo, 
média anual 5,8 (cinco e oito). Após os estudos de recuperação, ao final da 4ª etapa, o aluno, para ser promovido à série seguinte ou 
aprovado, deve demonstrar a aquisição dos conteúdos relevantes e alcançar, no mínimo, média final 5,0 (cinco). Fórmula para cálculo 
da média final após recuperação: 

(MA + NR) = média final.

    2

7. SITE DO COLÉGIO
Contém informações institucionais, pedagógicas e financeiras que propiciam o acompanhamento da vida educacional e os eventos 
realizados. Endereço eletrônico: www.stellamaris-rj.com.br

8. A comemoração dos aniversariantes é permitida para os alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, desde 
que organizada pela família e seguida as orientações da Coordenação de cada segmento.
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D  S T Q Q S S

JANEIRO | JANUARY

D  S T Q Q S S

FEVEREIRO | FEBRUARY

D  S T Q Q S S

MARÇO | MARCH

D  S T Q Q S S

ABRIL | APRIL

D  S T Q Q S S

MAIO | MAY

D  S T Q Q S S

JUNHO | JUNE

Calendário Escolar 2022
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Calendário Escolar 2022

D  S T Q Q S S

JULHO | JULY

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

AGOSTO | AUGUST

D  S T Q Q S S

OUTUBRO | OCTOBER

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

NOVEMBRO | NOVEMBER

SETEMBRO | SEPTEMBER

DEZEMBRO | DECEMBER
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Estrada do Vidigal, 75 - Vidigal
Rio de Janeiro - RJ - (21) 2274-1147

www.stellamaris-rj.com.br

Stella Maris
Rede Filhas de Jesus - Rio de Janeiro / RJ


