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Para que serve
este guia?

Anotações Importantes

A terceira edição do Guia da Família da
Rede Murialdo de Educação está chegando em
suas mãos e é um instrumento de apoio para
as relações entre Família e Escola. Trata-se da
busca por construir relações de excelência. Os
alunos e as famílias ganham; a escola e a
sociedade também.
O compromisso com a educação de
qualidade é de todos. Faça a sua parte!

O desenvolvimento de
um país só se faz com
educação de qualidade.
Nós estamos nessa!

Então...
Leia, com calma, todo material.
Converse em família sobre seu conteúdo.
Guarde-o em lugar de fácil acesso.
Passe adiante as informações.
Consulte-nos sempre que
tiver dúvidas.
4
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Missão

Cuidar de crianças e adolescentes
a partir da vivência da Pedagogia
do Amor, oferecendo à comunidade
educação de qualidade.

Para levar na bagagem
Partimos da convicção que nossos atos geram
consequências. No Murialdo, a ação de educar tem uma
meta, ou seja, nós sabemos onde queremos chegar com
aquilo que estamos fazendo.
Cremos que o aluno, após ter passado conosco vários
anos de vida escolar, está no caminho de construção que o
torna:

Visão

Consolidar a excelência
educacional alicerçada na
humanização das pessoas.

 Pessoa de relações
 Cidadão ético
 Ser humano crítico
 Gente responsável
 Pessoa solidária
 Amante da verdade e da justiça
 Ser de espiritualidade

Foco

Pedagogia do Amor 
Educação do Coração.
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Diretriz

Consolidar a identidade e
a qualidade dos serviços.

5

Uma educação com
princípios e valores!

 A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental até a 3ª Série do

Ensino Médio, os resultados da avaliação são calculados em
pontos numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), por componente
curricular, aceitando-se um dígito após a vírgula, por componente
curricular.
Ensino e Aprendizagem

Processo que desafia, compromete
e promove o saber

Cuidado e Compaixão
Responsabilidade Social com
crianças, adolescentes e jovens

 É aprovado, ao final do ano letivo, o aluno que obtiver, no mínimo,

a média 7,0 (sete), cujo cálculo é obtido por meio da soma do
resultado de cada trimestre dividido por 3 (três), conforme a
fórmula:
(1º trim.) + (2º trim.) + (3º trim.) > 7,0

Espiritualidade

Herança mística e
caminho para a felicidade

Disciplina

Firmeza com doçura
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Bem Unida Família

Tradição que nos faz ser equipe

Ética e Justiça
De ser e de respeitar
a diversidade

 Após o encerramento do ano letivo, é oferecida uma nova etapa
de avaliação, denominada Prova Final, aos alunos do 3º ao 9º Ano
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que não obtiveram
média anual 7,0 (sete), em cada componente curricular.
 Os resultados obtidos durante o período letivo preponderão
sobre as Provas Finais.
 Para obter aprovação nesta nova etapa, é necessário que o aluno

Família e Comunidade
Parceria que assegura
confiança

Biodiversidade

Sustentabilidade da vida
e compromisso com as
gerações futuras

alcance, em cada componente curricular, no mínimo média final
5,0 (cinco). O resultado obtido tomando a média anual (MA)
multiplicada por dois, mais a nota obtida na avaliação final (AF),
divididas por três, em cada componente curricular, conforme a
fórmula:
(MA x 2) + (AF)

> 5,0

3
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Sistema de
Avaliação

Oferecemos

O mundo está cada vez mais
concorrido e dinâmico. Os profissionais bem preparados são os que
terão as melhores oportunidades.
O Murialdo vem orientando e
auxiliando continuamente os estudantes
a criarem o hábito de estudar, pois sabe-se
que a qualidade da educação se alia à disciplina e à rotina.

Turno Integral

Pensando no futuro de nossos alunos e sociedade, em 2017
ocorreu uma mudança significativa na avaliação do Colégio
Murialdo: a média passou de 6 para 7.

 Na Educação Infantil, a avaliação do desenvolvimento escolar do

aluno é global e contínua, com base no acompanhamento,
observação e registro das atividades, sendo seus resultados
comunicados trimestralmente, aos pais ou responsáveis, através de
Parecer Descritivo.

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

 No 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental I, a avaliação é trimestral

e diagnóstica, voltada ao acompanhamento do desenvolvimento
do aluno, em seu processo de alfabetização, de forma contínua e
sistemática, expressa através de Parecer Descritivo, seguindo a
sequência lógica sem interrupção, ou seja, sem retenção do aluno.

Horários de atendimento

 Os três primeiros anos do Ensino Fundamental formam um Bloco

Pedagógico, sem interrupções. Desta forma, não haverá retenção
de alunos do 1º ao 2º ano e do 2º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental.

Abertura: 7h
Fechamento: 19h
IMPORTANTE: O horário específico de cada unidade e de cada
nível de ensino você encontra no site: www.colegiomurialdo.com.br
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Avaliação

O Murialdo tem
uma grande Equipe
Direção: é confiada pela Mantenedora aos religiosos da Congregação
de São José - Josefinos de Murialdo.
Administração Financeira: atende à demanda econômicofinanceira da instituição garantindo sua sustentabilidade.

Biblioteca: tem a responsabilidade de oferecer suporte ao processo
ensino-aprendizagem, constituindo-se em centro de leitura,
orientação e pesquisa a toda a comunidade escolar.
Comunicação e Marketing: propõe, acompanha e avalia

a comunicação interna e externa da instituição, bem como cuida e
fortalece a imagem da Instituição junto à comunidade. _______

Coordenação Pedagógica: é responsável em acompanhar
o desenvolvimento da proposta pedagógica, visando a unidade e a
qualificação no processo ensino-aprendizagem.
Corpo Docente: são todos os professores. Promovem a educação

integral do estudante fundamentada na Pedagogia do Amor 
Educação do Coração.

1º

Avaliação de Primeira Chamada

2º

Avaliação de Segunda Chamada

 Trata-se da avaliação que acontece em sala de aula, agendada
pelo professor ou conforme Calendário de Provas.

 Em caso de falta no dia da Avaliação de Primeira Chamada, é
oferecida uma nova oportunidade ao estudante. Essa avaliação
só será aplicada, quando solicitada pelos pais ou responsáveis, no prazo de
até 48 horas, junto à Secretaria, mediante pagamento de taxa destinada para
elaboração e aplicação de nova avaliação.
 As avaliações de 2ª chamada acontecerão em datas definidas no Calendário.
 A ausência na avaliação de 2ª chamada resulta em nota zero.
 O valor financeiro (das Provas de 2ª chamada), estabelecido a cada início de
ano, deve ser pago na Secretaria.

Estudantes Esportistas
Estudantes envolvidos com atividades esportivas que
representam o Colégio em dias de Avaliação orienta-se:

Higienização: responsável pela limpeza e higienização dos

 apresentação de atestado fornecido pelo professor da atividade esportiva,
no prazo de 48h, que comprove sua participação quando esta não fizer parte
dos Jogos Escolares;

Informática: tem a responsabilidade de garantir o funcionamento

 as avaliações devem ser agendadas pelo estudante junto à Secretaria e
acontecem conforme datas definidas no Calendário;

ambientes.

da rede de computadores, do sistema WI-FI e o banco de dados dos
servidores.

 a ausência nesta data resulta em nota zero.

Manutenção: garante o perfeito funcionamento físico da
instituição, seus equipamentos e móveis.

8
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O Jeito do Murialdo - Normas
5. Transferência consensual da matrícula: orientada pela Coordenação
Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, na presença dos pais, com
ciência da Direção.

O Murialdo conta com uma EQUIPE DE PROFISSIONAIS
diferenciada e disposta a bem atendê-los. As pessoas que
trabalham na Instituição são selecionadas a partir de suas
competências e habilidades e desafiadas a realizarem serviços
de excelência. Sabemos que a qualidade de ensino alia-se à
qualidade da equipe.
Para promover integralmente a pessoa humana, atuamos
por meio de setores.

Detalhes dos procedimentos
 Em caso de afastamento temporário da sala de aula o estudante desenvolverá
em sua residência ou no ambiente escolar, conforme for determinado,
atividades orientadas pelos seus professores. Essas atividades serão entregues
ou apresentadas no seu retorno à sala de aula.
 Quando um estudante for retirado da sala de aula pelo professor devido à
conduta inconveniente, este será encaminhado ao Serviço de Orientação
Educacional que efetuará um dos procedimentos listados acima (1 a 5),
dependendo da gravidade da infração. Fica estabelecido que o estudante
não retornará à aula do referido professor naquele período.
 O afastamento temporário da sala de aula será determinado pelo Serviço
de Orientação Educacional com ciência da Direção.
 Poderão ser ultrapassadas quaisquer etapas previstas nas sanções,
dependendo da gravidade da infração.

Monitoria: garante que alunos, profissionais e demais usuários
tenham assegurada, nos ambientes escolares, sua integridade física,
bem como o clima favorável e necessário para o desempenho da missão
institucional.
Orientação Disciplinar: orienta o relacionamento entre os
estudantes e destes com os professores e funcionários, procurando
manter a disciplina, a ordem e a segurança na escola._________

Orientação Educacional: orienta famílias, alunos e educadores

propiciando aprendizagem, compromisso com os estudos,
comportamentos adequados, atitudes, limites, ética e respeito no
ambiente escolar.

 A transferência consensual de matrícula será sempre utilizada como medida
extrema, após serem esgotados os recursos pedagógicos e ouvidos todos os
interessados: Direção, Coordenação, Conselheiro da Turma e Responsáveis.

Pastoral Escolar: planeja e executa as atividades de espiritualidade

 Todos os procedimentos que dizem respeito ao estudante serão registrados
pelo Serviço de Orientação Educacional.

Psicologia Escolar: subsidia professores e funcionários, bem como
orienta pais e alunos com dificuldades pedagógicas, de socialização,
integração e de aprendizagem.

No Regimento do Colégio estão descritas as faltas ou ocorrências disciplinares
consideradas graves.

do Colégio.

Recepção e Telefonia: acolhe, atende, direciona o público e
responsabiliza-se pelos agendamentos.

Oportunidades e Serviços
 Para auxiliar os alunos e as famílias no processo de educação, o Colégio
Murialdo oferece serviços e oportunidades. Confira e acompanhe, inclusive
as novidades, no site www.colegiomurialdo.com.br ou busque informações
junto à Recepção da Instituição.
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Recursos Humanos: desenvolve estratégias e programas para
a gestão de pessoas que possibilitem a implementação de ações que
contribuam de forma eficaz e eficiente com os objetivos da Instituição.
Secretaria: é responsável pelas matrículas e rematrículas,

bem como escrituração escolar, organização de arquivo e
expediente.

9

Sua Família tem um
coração educado?
A Educação do Coração é uma meta da Pedagogia do Amor. O Colégio Murialdo
faz da Pedagogia do Amor uma ferramenta do seu jeito de educar. Pessoas educadas,
gentis e que sabem se relacionar com harmonia são pessoas mais felizes e fazem
bem aos outros. Aos pais sugerimos que:
- Criem espaços para conversar com sua família, desligando aparelhos eletrônicos
e multifuncionais.
- Criem um ambiente tão bom na família que se sinta saudades quando se está fora
dela.
- Procurem carregar de energia positiva o ambiente familiar, valorizando pequenos
gestos.
- Lembrem que os pais chatos serão, depois, os melhores pais do mundo, porque
quem ama, cuida; e quem cuida, coloca limites.
- Não discutam princípios com os filhos, eles são inegociáveis.
- Lembrem que as regras, e os limites exigem sempre uma dose de firmeza com
muitas pitadas de doçura.
- Marque presença na Escola. Esse é o melhor espaço para esclarecimentos e resolução
de problemas.
- Usem palavras cordiais: por favor, desculpa, com licença, sinto muito, obrigado...,
são fundamentais nas relações.
- Ensinem seus filhos a lavar a louça, a limpar a casa, a deixar seu quarto em ordem...
A vida vai exigir participação e organização constante.
- Estimulem a leitura. Selecionem bons livros e leiam com seu filho.
- Privilegiem o momento da tarefa escolar como um espaço de interação e de busca
de autonomia.
- Ajudem a estabelecer horários de estudo: acordem seu filho para ir à escola, não
deixem que ele se atrase  senão ele vai pensar que cumprir horários não é importante.
Além disso, acompanhem o horário dele ir dormir, isso garantirá um novo dia de
disposição para aprender.
- Reforcem os êxitos do filho e ampare-o nas frustrações.
- Deem colo, abraços, beijos, carinho... Filho é joia rara!

VIII. divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do
Colégio, de professores, de funcionários e de alunos, por qualquer meio de
comunicação, sem a autorização da Direção;
IX. apelidar, xingar, discriminar ou expor à situações embaraçosas colegas,
professores, funcionários ou qualquer outra pessoa;
X. danificar o patrimônio do Colégio e pertences dos colegas, professores e
funcionários. Todo dano deverá ser ressarcido pelo responsável, sem prejuízo
da punição que lhe for imposta;
XI. falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis;
XII. portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias
entorpecentes, fósforos, isqueiros;
XIII. promover, incentivar ou participar de agressões ou brigas, dentro da
instituição ou em seu entorno;
XIV. ter atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social, no
interior ou nas imediações do estabelecimento ou, quando estiver
uniformizado, ou ainda quando estiver na ida e vinda ao Colégio;
XV. permanecer nas dependências do Colégio fora de seu horário de aula
com comportamento desrespeitoso ou que prejudique o andamento das
atividades da instituição.

Descumprimento das normas pelo estudante
Tratando-se do descumprimento das normas, o aluno estará
sujeito aos seguintes procedimentos:
1. Advertência verbal.
2. Advertência por escrito registrada em ata.
3. Afastamento temporário da sala de aula: o aluno ficará afastado da sala de
aula de um a cinco dias;
4. Termo de Compromisso: aplicado pela Coordenação Pedagógica
ou pelo Serviço de Orientação Educacional, na presença dos pais e
do aluno, com ciência da Direção.

10
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O Jeito do Murialdo - Normas
Mapeamento da sala de aula
 O estudante deve ocupar o lugar que lhe for destinado quando
houver mapeamento da sala.
responsabilidade do Professor Conselheiro da Turma e é estabelecido em
consenso pelo conjunto de docentes. Quando, eventualmente, um dos
professores permitir ou determinar a troca de lugares, o estudante deverá
retornar ao seu lugar de origem, antes do início da aula seguinte.
 Casos especiais que envolvam questões de saúde serão analisados pela
Coordenação e, em caso de dúvidas, será solicitada a apresentação de laudo
médico.

Normas de Convivência
Na busca por oferecer postura e ambiente favoráveis à
aprendizagem e à garantia da educação integral, não é permitido:
I. atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel,
risadas, vaias, batucadas, gritos, vocabulário impróprio, bilhetes e outros;
II. ocupar-se em sala de aula com atividades alheias;
III. portar ou utilizar material não solicitado às atividades escolares como
celular, máquina digital, ipod, mp3 (recursos educacionais de tecnologia de
informação e comunicação  RETIC). Ocorrendo este fato, o aluno deverá
entregar o material ao professor ou Orientador sempre que lhe for solicitado.
O material será entregue diretamente aos pais ou responsáveis;
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A Educação começa em casa
Atenção! Vocês podem estar exigindo da escola aquilo que não fazem em sua
própria casa. O Colégio Murialdo tem o dever de ensinar, mas educar é mais do que
isso. Família e Escola são chamadas a atuarem juntas nessa missão. Lembrem-se:
a primeira escola é a família.
- Não se deixem conduzir pelos filhos e pelos seus caprichos.
- Digam não quando for melhor para a educação do seu filho, mesmo que agir
assim, custe um pouco.
- Não prometam nada aos filhos por fazerem coisas que são de sua responsabilidade.
Por exemplo: se passar de ano ganha..., se for bem nessa prova, ganha..., se
ajudar a arrumar a casa, então... Assim, eles não aprenderão nem voluntariado,
nem solidariedade e pensarão que suas obrigações não são obrigações.
- Lembrem-se que ser um bom estudante ou um bom filho não é um emprego
sujeito a salários ou benefícios previdenciários, é um ato de entrega à vida em
comunidade.
- Lembrem-se que o amor se expressa com cuidado e compaixão e não com
dinheiro.
- Estudos demonstram que pais que colocam limites terão filhos bem-sucedidos.
- O respeito à autoridade é uma questão de educação. Façam-se respeitar como
pais e autoridades que são. Caso contrário, os filhos crescerão sem as dimensões
de limites e de respeito.
- Estudos apontam para o fato de que pais permissivos demais terão filhos ansiosos,
agressivos, que não aceitam regras, ou seja, serão pessoas vulneráveis.

IV. utilizar qualquer material dos colegas, sem o consentimento dos mesmos;

- Uma vez que se toma uma decisão, não se deve voltar atrás. Então, mesmo com
o choro e a promessa de melhora do filho, sustentem a decisão.

V. fazer gravação, compartilhamento de imagens, vídeos e sons de colegas,
professores, funcionários, obtidos no ambiente escolar (ex.: pátios, corredores,
banheiros e vestiários), se não tiver sido previamente autorizado;

- Procurem tomar as decisões em conjunto, ou seja, o que o pai disse, a mãe
reafirma e vice-versa. Caso contrário, o filho fará um jogo entre vocês dois e ele
será o vencedor.

VI. usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações ou
atividades (comunicar-se com colegas, colar, portar cola por escrito ou
virtual). Constatada a ocorrência, terá sua avaliação ou atividade zerada, parcial
ou totalmente, a critério do professor.

- Se puderem, levem a família para jantar fora. Se não puderem, levem, de vez em
quando, para um lanche ou um passeio, pois fora da esfera familiar existem atitudes
que devem ser adequadas em diferentes situações. Usem esses momentos para
reforçar comportamentos que expressem esse respeito e consideração para com
os outros e para com a convivência social.

VII. praticar atos que prejudiquem as atividades escolares que sejam contrários
aos bons costumes ou excedam os limites de segurança, de boa conduta e
de respeito;

- Lembrem que a espiritualidade traz o Transcendente para conviver
e fazer caminho conosco. Participem de sua igreja e orem com seus
filhos, diariamente.
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 Os pais poderão acompanhar o desempenho dos estudantes através do
Portal Murialdo, disponível em www.colegiomurialdo.com.br
 É imprescindível o comparecimento dos pais em reuniões e eventos
promovidos pelo Colégio pois, assim, fortalece-se a relação Família e Escola.

Saídas do Colégio
 O Colégio deverá ser informado, via agenda escolar, pelo
responsável, caso o estudante eventualmente necessite sair antes
do horário regular.

A vida exige limites,
o saber pede disciplina
Para nós, do Murialdo, a qualidade da educação se alia à necessidade de limites
e de exigências de disciplina. Aliás, a vida é também um conjunto de vivências com
a marca dos limites. A família e a escola têm a obrigação de deixar claro para as
crianças e os adolescentes que nem tudo é possível. Ou ensinamos isso agora ou
terão de aprender depois e, então, a vida vai ser muito mais severa com eles.
A violência desenfreada deixou de ser caso de polícia para ser causa de política.
Necessitamos de política familiar sobre convivência, de política social sobre ética,
justiça, verdade, honestidade.
A escola é um ambiente de convivência e aprendizagem. Limites são componentes
da convivência para uma cultura de paz. Disciplina é uma exigência do processo
ensino-aprendizagem.
Se limite e disciplina não forem valores acatados na família, no futebol, na
sociedade, então a escola não vai conseguir criá-los sozinha.
A escola não é apenas o local onde se adquirem conhecimentos e habilidades.
É onde coletivamente são transmitidos valores às novas gerações; se estes valores
não incluírem disciplina, então a escola falha. Os professores são
formadores dessa cultura, mas eles precisam da ajuda dos pais, vizinhos,
modelos de conduta. Nessa batalha contra o mau comportamento, existe
um único caminho: o da parceria entre Família, Escola e Comunidade.

12

 Quando o estudante precisar ser retirado por uma pessoa não autorizada
previamente, os pais ou responsáveis devem comunicar ao Colégio com
antecedência, via agenda escolar.
 A Coordenação, em nenhuma hipótese, liberará a saída de estudantes sem
prévia autorização por escrito.
 É vedado ao estudante ausentar-se do Colégio sem que esteja devidamente
autorizado pela família.

Uso do Uniforme Escolar
 Por medidas de segurança, disciplina e organização, o uniforme
escolar completo é de uso obrigatório desde a Educação Infantil
até o Ensino Médio, e em todas as atividades do Colégio, inclusive
nas extracurriculares.
 Para evitar perda do Uniforme, sugerimos que os responsáveis coloquem
na parte interna, o nome do aluno bordado ou escrito com caneta para tecido.
 O Colégio não se responsabiliza por uniformes extraviados.
*O Colégio possui fornecedores credenciados. Na recepção e no site, você
encontra os endereços dos mesmos.
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O Jeito do Murialdo - Normas
j) respeitar a Lei Estadual de nº 12.884/08, que determina que os aparelhos
celulares deverão estar obrigatoriamente desligados durante as aulas e,
compreender também que não é permitido o recarregamento de baterias
nas dependências do Colégio Murialdo;
k) apresentar ao setor de orientação educacional a justificativa dos pais ou
responsáveis, na agenda, para ausentar-se do Colégio;
l) conhecer, observar e atender ao regime disciplinar instituído no Regimento
do Colégio, além das orientações específicas estabelecidas no Projeto
Pedagógico e no Guia da Família.

Pontualidade no início das aulas
 Seja pontual! A tolerância no atraso é de 5 minutos para o turno
da manhã. Quando acontecer o atraso, o aluno deve aguardar
a autorização para ingressar no segundo período. Para que o aluno possa
ingressar na escola a partir do 3º período será necessário ter a justificativa na
agenda escolar ou estar acompanhado de seus pais ou responsáveis.
 Em caso de reincidência nos atrasos, os responsáveis serão comunicados.

Uso da Agenda
 A agenda escolar é entregue na primeira semana de aula, sendo
de uso obrigatório durante todo o ano escolar, pois é um dos
meios de comunicação entre a Escola e a Família.

Acompanhamento do desenvolvimento do
estudante
 Pais ou responsáveis que necessitam de atendimento
individualizado junto aos Serviços do Colégio, solicitar
agendamento na Recepção ou via contato telefônico.
 Os resultados do desempenho dos estudantes serão entregues aos pais,
trimestralmente, em dias e horários específicos, conforme o Calendário Escolar.
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O Jeito do Murialdo - Normas
Aluno de Coração Educado:
Os alunos, juntamente com os pais e/ou responsáveis,
comprometem-se com os seguintes deveres:
a) participar de todas as atividades no Colégio e quando estiver dentro
das possibilidades financeiras da família, participar também das atividades
fora do ambiente escolar (saídas de estudo, visitas, atividades esportivas,
recreativas e culturais);
b) respeitar professores, funcionários, colegas, assim como os princípios
e valores institucionais sendo cordiais, educados e respeitando as normas
de convivência estabelecidas pelo Regimento Escolar e pelo Guia da
Família;
c) zelar pela ordem, conservação e limpeza do prédio e demais instalações
do Colégio, incluindo as áreas externas e internas, o mobiliário, os
materiais didáticos e outros, responsabilizando-se pelos danos causados
e ressarcindo o Colégio por prejuízos que a ele possa causar;
d) zelar pelo silêncio e pela tranquilidade no horário de aula e em todos
os ambientes internos;
e) ser assíduo e pontual, trajar o uniforme, apresentar o material
necessário para a execução de atividades escolares (inclusive a agenda
escolar), participar com interesse e colaborar para que as atividades se
desenvolvam em um ambiente adequado.
f) envolver-se e esforçar-se para obter o melhor desempenho possível
nas atividades pedagógicas, culturais e esportivas previstas no Calendário
Escolar;
g) colaborar com os colegas e professores responsáveis pelo Grêmio
Estudantil, pelos cargos de Representantes e Conselheiros de Turmas;
h) ser ético, transparente e correto na execução de tarefas escolares e
extracurriculares;
i) respeitar a Lei Nacional de nº 13.185/2015, que orienta toda a
comunidade educativa a participar de ações e medidas
preventivas que tenham por finalidade o Combate à
Intimidação Sistemática (Bullying);

13

Caxias - Cen
tro

Porto Alegre

Araranguá
Caxias - Ana
Rech

14

15

Caxias - Cen
tro

Porto Alegre

Araranguá
Caxias - Ana
Rech

14

15

O Jeito do Murialdo - Normas
j) respeitar a Lei Estadual de nº 12.884/08, que determina que os aparelhos
celulares deverão estar obrigatoriamente desligados durante as aulas e,
compreender também que não é permitido o recarregamento de baterias
nas dependências do Colégio Murialdo;
k) apresentar ao setor de orientação educacional a justificativa dos pais ou
responsáveis, na agenda, para ausentar-se do Colégio;
l) conhecer, observar e atender ao regime disciplinar instituído no Regimento
do Colégio, além das orientações específicas estabelecidas no Projeto
Pedagógico e no Guia da Família.

Pontualidade no início das aulas
 Seja pontual! A tolerância no atraso é de 5 minutos para o turno
da manhã. Quando acontecer o atraso, o aluno deve aguardar
a autorização para ingressar no segundo período. Para que o aluno possa
ingressar na escola a partir do 3º período será necessário ter a justificativa na
agenda escolar ou estar acompanhado de seus pais ou responsáveis.
 Em caso de reincidência nos atrasos, os responsáveis serão comunicados.

Uso da Agenda
 A agenda escolar é entregue na primeira semana de aula, sendo
de uso obrigatório durante todo o ano escolar, pois é um dos
meios de comunicação entre a Escola e a Família.

Acompanhamento do desenvolvimento do
estudante
 Pais ou responsáveis que necessitam de atendimento
individualizado junto aos Serviços do Colégio, solicitar
agendamento na Recepção ou via contato telefônico.
 Os resultados do desempenho dos estudantes serão entregues aos pais,
trimestralmente, em dias e horários específicos, conforme o Calendário Escolar.
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Aluno de Coração Educado:
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materiais didáticos e outros, responsabilizando-se pelos danos causados
e ressarcindo o Colégio por prejuízos que a ele possa causar;
d) zelar pelo silêncio e pela tranquilidade no horário de aula e em todos
os ambientes internos;
e) ser assíduo e pontual, trajar o uniforme, apresentar o material
necessário para a execução de atividades escolares (inclusive a agenda
escolar), participar com interesse e colaborar para que as atividades se
desenvolvam em um ambiente adequado.
f) envolver-se e esforçar-se para obter o melhor desempenho possível
nas atividades pedagógicas, culturais e esportivas previstas no Calendário
Escolar;
g) colaborar com os colegas e professores responsáveis pelo Grêmio
Estudantil, pelos cargos de Representantes e Conselheiros de Turmas;
h) ser ético, transparente e correto na execução de tarefas escolares e
extracurriculares;
i) respeitar a Lei Nacional de nº 13.185/2015, que orienta toda a
comunidade educativa a participar de ações e medidas
preventivas que tenham por finalidade o Combate à
Intimidação Sistemática (Bullying);
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 Os pais poderão acompanhar o desempenho dos estudantes através do
Portal Murialdo, disponível em www.colegiomurialdo.com.br
 É imprescindível o comparecimento dos pais em reuniões e eventos
promovidos pelo Colégio pois, assim, fortalece-se a relação Família e Escola.

Saídas do Colégio
 O Colégio deverá ser informado, via agenda escolar, pelo
responsável, caso o estudante eventualmente necessite sair antes
do horário regular.

A vida exige limites,
o saber pede disciplina
Para nós, do Murialdo, a qualidade da educação se alia à necessidade de limites
e de exigências de disciplina. Aliás, a vida é também um conjunto de vivências com
a marca dos limites. A família e a escola têm a obrigação de deixar claro para as
crianças e os adolescentes que nem tudo é possível. Ou ensinamos isso agora ou
terão de aprender depois e, então, a vida vai ser muito mais severa com eles.
A violência desenfreada deixou de ser caso de polícia para ser causa de política.
Necessitamos de política familiar sobre convivência, de política social sobre ética,
justiça, verdade, honestidade.
A escola é um ambiente de convivência e aprendizagem. Limites são componentes
da convivência para uma cultura de paz. Disciplina é uma exigência do processo
ensino-aprendizagem.
Se limite e disciplina não forem valores acatados na família, no futebol, na
sociedade, então a escola não vai conseguir criá-los sozinha.
A escola não é apenas o local onde se adquirem conhecimentos e habilidades.
É onde coletivamente são transmitidos valores às novas gerações; se estes valores
não incluírem disciplina, então a escola falha. Os professores são
formadores dessa cultura, mas eles precisam da ajuda dos pais, vizinhos,
modelos de conduta. Nessa batalha contra o mau comportamento, existe
um único caminho: o da parceria entre Família, Escola e Comunidade.

12

 Quando o estudante precisar ser retirado por uma pessoa não autorizada
previamente, os pais ou responsáveis devem comunicar ao Colégio com
antecedência, via agenda escolar.
 A Coordenação, em nenhuma hipótese, liberará a saída de estudantes sem
prévia autorização por escrito.
 É vedado ao estudante ausentar-se do Colégio sem que esteja devidamente
autorizado pela família.

Uso do Uniforme Escolar
 Por medidas de segurança, disciplina e organização, o uniforme
escolar completo é de uso obrigatório desde a Educação Infantil
até o Ensino Médio, e em todas as atividades do Colégio, inclusive
nas extracurriculares.
 Para evitar perda do Uniforme, sugerimos que os responsáveis coloquem
na parte interna, o nome do aluno bordado ou escrito com caneta para tecido.
 O Colégio não se responsabiliza por uniformes extraviados.
*O Colégio possui fornecedores credenciados. Na recepção e no site, você
encontra os endereços dos mesmos.
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Mapeamento da sala de aula
 O estudante deve ocupar o lugar que lhe for destinado quando
houver mapeamento da sala.
responsabilidade do Professor Conselheiro da Turma e é estabelecido em
consenso pelo conjunto de docentes. Quando, eventualmente, um dos
professores permitir ou determinar a troca de lugares, o estudante deverá
retornar ao seu lugar de origem, antes do início da aula seguinte.
 Casos especiais que envolvam questões de saúde serão analisados pela
Coordenação e, em caso de dúvidas, será solicitada a apresentação de laudo
médico.

Normas de Convivência
Na busca por oferecer postura e ambiente favoráveis à
aprendizagem e à garantia da educação integral, não é permitido:
I. atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel,
risadas, vaias, batucadas, gritos, vocabulário impróprio, bilhetes e outros;
II. ocupar-se em sala de aula com atividades alheias;
III. portar ou utilizar material não solicitado às atividades escolares como
celular, máquina digital, ipod, mp3 (recursos educacionais de tecnologia de
informação e comunicação  RETIC). Ocorrendo este fato, o aluno deverá
entregar o material ao professor ou Orientador sempre que lhe for solicitado.
O material será entregue diretamente aos pais ou responsáveis;
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A Educação começa em casa
Atenção! Vocês podem estar exigindo da escola aquilo que não fazem em sua
própria casa. O Colégio Murialdo tem o dever de ensinar, mas educar é mais do que
isso. Família e Escola são chamadas a atuarem juntas nessa missão. Lembrem-se:
a primeira escola é a família.
- Não se deixem conduzir pelos filhos e pelos seus caprichos.
- Digam não quando for melhor para a educação do seu filho, mesmo que agir
assim, custe um pouco.
- Não prometam nada aos filhos por fazerem coisas que são de sua responsabilidade.
Por exemplo: se passar de ano ganha..., se for bem nessa prova, ganha..., se
ajudar a arrumar a casa, então... Assim, eles não aprenderão nem voluntariado,
nem solidariedade e pensarão que suas obrigações não são obrigações.
- Lembrem-se que ser um bom estudante ou um bom filho não é um emprego
sujeito a salários ou benefícios previdenciários, é um ato de entrega à vida em
comunidade.
- Lembrem-se que o amor se expressa com cuidado e compaixão e não com
dinheiro.
- Estudos demonstram que pais que colocam limites terão filhos bem-sucedidos.
- O respeito à autoridade é uma questão de educação. Façam-se respeitar como
pais e autoridades que são. Caso contrário, os filhos crescerão sem as dimensões
de limites e de respeito.
- Estudos apontam para o fato de que pais permissivos demais terão filhos ansiosos,
agressivos, que não aceitam regras, ou seja, serão pessoas vulneráveis.

IV. utilizar qualquer material dos colegas, sem o consentimento dos mesmos;

- Uma vez que se toma uma decisão, não se deve voltar atrás. Então, mesmo com
o choro e a promessa de melhora do filho, sustentem a decisão.

V. fazer gravação, compartilhamento de imagens, vídeos e sons de colegas,
professores, funcionários, obtidos no ambiente escolar (ex.: pátios, corredores,
banheiros e vestiários), se não tiver sido previamente autorizado;

- Procurem tomar as decisões em conjunto, ou seja, o que o pai disse, a mãe
reafirma e vice-versa. Caso contrário, o filho fará um jogo entre vocês dois e ele
será o vencedor.

VI. usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações ou
atividades (comunicar-se com colegas, colar, portar cola por escrito ou
virtual). Constatada a ocorrência, terá sua avaliação ou atividade zerada, parcial
ou totalmente, a critério do professor.

- Se puderem, levem a família para jantar fora. Se não puderem, levem, de vez em
quando, para um lanche ou um passeio, pois fora da esfera familiar existem atitudes
que devem ser adequadas em diferentes situações. Usem esses momentos para
reforçar comportamentos que expressem esse respeito e consideração para com
os outros e para com a convivência social.

VII. praticar atos que prejudiquem as atividades escolares que sejam contrários
aos bons costumes ou excedam os limites de segurança, de boa conduta e
de respeito;

- Lembrem que a espiritualidade traz o Transcendente para conviver
e fazer caminho conosco. Participem de sua igreja e orem com seus
filhos, diariamente.
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Sua Família tem um
coração educado?
A Educação do Coração é uma meta da Pedagogia do Amor. O Colégio Murialdo
faz da Pedagogia do Amor uma ferramenta do seu jeito de educar. Pessoas educadas,
gentis e que sabem se relacionar com harmonia são pessoas mais felizes e fazem
bem aos outros. Aos pais sugerimos que:
- Criem espaços para conversar com sua família, desligando aparelhos eletrônicos
e multifuncionais.
- Criem um ambiente tão bom na família que se sinta saudades quando se está fora
dela.
- Procurem carregar de energia positiva o ambiente familiar, valorizando pequenos
gestos.
- Lembrem que os pais chatos serão, depois, os melhores pais do mundo, porque
quem ama, cuida; e quem cuida, coloca limites.
- Não discutam princípios com os filhos, eles são inegociáveis.
- Lembrem que as regras, e os limites exigem sempre uma dose de firmeza com
muitas pitadas de doçura.
- Marque presença na Escola. Esse é o melhor espaço para esclarecimentos e resolução
de problemas.
- Usem palavras cordiais: por favor, desculpa, com licença, sinto muito, obrigado...,
são fundamentais nas relações.
- Ensinem seus filhos a lavar a louça, a limpar a casa, a deixar seu quarto em ordem...
A vida vai exigir participação e organização constante.
- Estimulem a leitura. Selecionem bons livros e leiam com seu filho.
- Privilegiem o momento da tarefa escolar como um espaço de interação e de busca
de autonomia.
- Ajudem a estabelecer horários de estudo: acordem seu filho para ir à escola, não
deixem que ele se atrase  senão ele vai pensar que cumprir horários não é importante.
Além disso, acompanhem o horário dele ir dormir, isso garantirá um novo dia de
disposição para aprender.
- Reforcem os êxitos do filho e ampare-o nas frustrações.
- Deem colo, abraços, beijos, carinho... Filho é joia rara!

VIII. divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do
Colégio, de professores, de funcionários e de alunos, por qualquer meio de
comunicação, sem a autorização da Direção;
IX. apelidar, xingar, discriminar ou expor à situações embaraçosas colegas,
professores, funcionários ou qualquer outra pessoa;
X. danificar o patrimônio do Colégio e pertences dos colegas, professores e
funcionários. Todo dano deverá ser ressarcido pelo responsável, sem prejuízo
da punição que lhe for imposta;
XI. falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis;
XII. portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias
entorpecentes, fósforos, isqueiros;
XIII. promover, incentivar ou participar de agressões ou brigas, dentro da
instituição ou em seu entorno;
XIV. ter atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social, no
interior ou nas imediações do estabelecimento ou, quando estiver
uniformizado, ou ainda quando estiver na ida e vinda ao Colégio;
XV. permanecer nas dependências do Colégio fora de seu horário de aula
com comportamento desrespeitoso ou que prejudique o andamento das
atividades da instituição.

Descumprimento das normas pelo estudante
Tratando-se do descumprimento das normas, o aluno estará
sujeito aos seguintes procedimentos:
1. Advertência verbal.
2. Advertência por escrito registrada em ata.
3. Afastamento temporário da sala de aula: o aluno ficará afastado da sala de
aula de um a cinco dias;
4. Termo de Compromisso: aplicado pela Coordenação Pedagógica
ou pelo Serviço de Orientação Educacional, na presença dos pais e
do aluno, com ciência da Direção.
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5. Transferência consensual da matrícula: orientada pela Coordenação
Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, na presença dos pais, com
ciência da Direção.

O Murialdo conta com uma EQUIPE DE PROFISSIONAIS
diferenciada e disposta a bem atendê-los. As pessoas que
trabalham na Instituição são selecionadas a partir de suas
competências e habilidades e desafiadas a realizarem serviços
de excelência. Sabemos que a qualidade de ensino alia-se à
qualidade da equipe.
Para promover integralmente a pessoa humana, atuamos
por meio de setores.

Detalhes dos procedimentos
 Em caso de afastamento temporário da sala de aula o estudante desenvolverá
em sua residência ou no ambiente escolar, conforme for determinado,
atividades orientadas pelos seus professores. Essas atividades serão entregues
ou apresentadas no seu retorno à sala de aula.
 Quando um estudante for retirado da sala de aula pelo professor devido à
conduta inconveniente, este será encaminhado ao Serviço de Orientação
Educacional que efetuará um dos procedimentos listados acima (1 a 5),
dependendo da gravidade da infração. Fica estabelecido que o estudante
não retornará à aula do referido professor naquele período.
 O afastamento temporário da sala de aula será determinado pelo Serviço
de Orientação Educacional com ciência da Direção.
 Poderão ser ultrapassadas quaisquer etapas previstas nas sanções,
dependendo da gravidade da infração.

Monitoria: garante que alunos, profissionais e demais usuários
tenham assegurada, nos ambientes escolares, sua integridade física,
bem como o clima favorável e necessário para o desempenho da missão
institucional.
Orientação Disciplinar: orienta o relacionamento entre os
estudantes e destes com os professores e funcionários, procurando
manter a disciplina, a ordem e a segurança na escola._________

Orientação Educacional: orienta famílias, alunos e educadores

propiciando aprendizagem, compromisso com os estudos,
comportamentos adequados, atitudes, limites, ética e respeito no
ambiente escolar.

 A transferência consensual de matrícula será sempre utilizada como medida
extrema, após serem esgotados os recursos pedagógicos e ouvidos todos os
interessados: Direção, Coordenação, Conselheiro da Turma e Responsáveis.

Pastoral Escolar: planeja e executa as atividades de espiritualidade

 Todos os procedimentos que dizem respeito ao estudante serão registrados
pelo Serviço de Orientação Educacional.

Psicologia Escolar: subsidia professores e funcionários, bem como
orienta pais e alunos com dificuldades pedagógicas, de socialização,
integração e de aprendizagem.

No Regimento do Colégio estão descritas as faltas ou ocorrências disciplinares
consideradas graves.

do Colégio.

Recepção e Telefonia: acolhe, atende, direciona o público e
responsabiliza-se pelos agendamentos.

Oportunidades e Serviços
 Para auxiliar os alunos e as famílias no processo de educação, o Colégio
Murialdo oferece serviços e oportunidades. Confira e acompanhe, inclusive
as novidades, no site www.colegiomurialdo.com.br ou busque informações
junto à Recepção da Instituição.
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Recursos Humanos: desenvolve estratégias e programas para
a gestão de pessoas que possibilitem a implementação de ações que
contribuam de forma eficaz e eficiente com os objetivos da Instituição.
Secretaria: é responsável pelas matrículas e rematrículas,

bem como escrituração escolar, organização de arquivo e
expediente.
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Avaliação

O Murialdo tem
uma grande Equipe
Direção: é confiada pela Mantenedora aos religiosos da Congregação
de São José - Josefinos de Murialdo.
Administração Financeira: atende à demanda econômicofinanceira da instituição garantindo sua sustentabilidade.

Biblioteca: tem a responsabilidade de oferecer suporte ao processo
ensino-aprendizagem, constituindo-se em centro de leitura,
orientação e pesquisa a toda a comunidade escolar.
Comunicação e Marketing: propõe, acompanha e avalia

a comunicação interna e externa da instituição, bem como cuida e
fortalece a imagem da Instituição junto à comunidade. _______

Coordenação Pedagógica: é responsável em acompanhar
o desenvolvimento da proposta pedagógica, visando a unidade e a
qualificação no processo ensino-aprendizagem.
Corpo Docente: são todos os professores. Promovem a educação

integral do estudante fundamentada na Pedagogia do Amor 
Educação do Coração.

1º

Avaliação de Primeira Chamada

2º

Avaliação de Segunda Chamada

 Trata-se da avaliação que acontece em sala de aula, agendada
pelo professor ou conforme Calendário de Provas.

 Em caso de falta no dia da Avaliação de Primeira Chamada, é
oferecida uma nova oportunidade ao estudante. Essa avaliação
só será aplicada, quando solicitada pelos pais ou responsáveis, no prazo de
até 48 horas, junto à Secretaria, mediante pagamento de taxa destinada para
elaboração e aplicação de nova avaliação.
 As avaliações de 2ª chamada acontecerão em datas definidas no Calendário.
 A ausência na avaliação de 2ª chamada resulta em nota zero.
 O valor financeiro (das Provas de 2ª chamada), estabelecido a cada início de
ano, deve ser pago na Secretaria.

Estudantes Esportistas
Estudantes envolvidos com atividades esportivas que
representam o Colégio em dias de Avaliação orienta-se:

Higienização: responsável pela limpeza e higienização dos

 apresentação de atestado fornecido pelo professor da atividade esportiva,
no prazo de 48h, que comprove sua participação quando esta não fizer parte
dos Jogos Escolares;

Informática: tem a responsabilidade de garantir o funcionamento

 as avaliações devem ser agendadas pelo estudante junto à Secretaria e
acontecem conforme datas definidas no Calendário;

ambientes.

da rede de computadores, do sistema WI-FI e o banco de dados dos
servidores.

 a ausência nesta data resulta em nota zero.

Manutenção: garante o perfeito funcionamento físico da
instituição, seus equipamentos e móveis.
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Sistema de
Avaliação

Oferecemos

O mundo está cada vez mais
concorrido e dinâmico. Os profissionais bem preparados são os que
terão as melhores oportunidades.
O Murialdo vem orientando e
auxiliando continuamente os estudantes
a criarem o hábito de estudar, pois sabe-se
que a qualidade da educação se alia à disciplina e à rotina.

Turno Integral

Pensando no futuro de nossos alunos e sociedade, em 2017
ocorreu uma mudança significativa na avaliação do Colégio
Murialdo: a média passou de 6 para 7.

 Na Educação Infantil, a avaliação do desenvolvimento escolar do

aluno é global e contínua, com base no acompanhamento,
observação e registro das atividades, sendo seus resultados
comunicados trimestralmente, aos pais ou responsáveis, através de
Parecer Descritivo.

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

 No 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental I, a avaliação é trimestral

e diagnóstica, voltada ao acompanhamento do desenvolvimento
do aluno, em seu processo de alfabetização, de forma contínua e
sistemática, expressa através de Parecer Descritivo, seguindo a
sequência lógica sem interrupção, ou seja, sem retenção do aluno.

Horários de atendimento

 Os três primeiros anos do Ensino Fundamental formam um Bloco

Pedagógico, sem interrupções. Desta forma, não haverá retenção
de alunos do 1º ao 2º ano e do 2º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental.

Abertura: 7h
Fechamento: 19h
IMPORTANTE: O horário específico de cada unidade e de cada
nível de ensino você encontra no site: www.colegiomurialdo.com.br
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Uma educação com
princípios e valores!

 A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental até a 3ª Série do

Ensino Médio, os resultados da avaliação são calculados em
pontos numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), por componente
curricular, aceitando-se um dígito após a vírgula, por componente
curricular.
Ensino e Aprendizagem

Processo que desafia, compromete
e promove o saber

Cuidado e Compaixão
Responsabilidade Social com
crianças, adolescentes e jovens

 É aprovado, ao final do ano letivo, o aluno que obtiver, no mínimo,

a média 7,0 (sete), cujo cálculo é obtido por meio da soma do
resultado de cada trimestre dividido por 3 (três), conforme a
fórmula:
(1º trim.) + (2º trim.) + (3º trim.) > 7,0

Espiritualidade

Herança mística e
caminho para a felicidade

Disciplina

Firmeza com doçura

3

Bem Unida Família

Tradição que nos faz ser equipe

Ética e Justiça
De ser e de respeitar
a diversidade

 Após o encerramento do ano letivo, é oferecida uma nova etapa
de avaliação, denominada Prova Final, aos alunos do 3º ao 9º Ano
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que não obtiveram
média anual 7,0 (sete), em cada componente curricular.
 Os resultados obtidos durante o período letivo preponderão
sobre as Provas Finais.
 Para obter aprovação nesta nova etapa, é necessário que o aluno

Família e Comunidade
Parceria que assegura
confiança

Biodiversidade

Sustentabilidade da vida
e compromisso com as
gerações futuras

alcance, em cada componente curricular, no mínimo média final
5,0 (cinco). O resultado obtido tomando a média anual (MA)
multiplicada por dois, mais a nota obtida na avaliação final (AF),
divididas por três, em cada componente curricular, conforme a
fórmula:
(MA x 2) + (AF)

> 5,0

3

6
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Missão

Cuidar de crianças e adolescentes
a partir da vivência da Pedagogia
do Amor, oferecendo à comunidade
educação de qualidade.

Para levar na bagagem
Partimos da convicção que nossos atos geram
consequências. No Murialdo, a ação de educar tem uma
meta, ou seja, nós sabemos onde queremos chegar com
aquilo que estamos fazendo.
Cremos que o aluno, após ter passado conosco vários
anos de vida escolar, está no caminho de construção que o
torna:

Visão

Consolidar a excelência
educacional alicerçada na
humanização das pessoas.

 Pessoa de relações
 Cidadão ético
 Ser humano crítico
 Gente responsável
 Pessoa solidária
 Amante da verdade e da justiça
 Ser de espiritualidade

Foco

Pedagogia do Amor 
Educação do Coração.

24

Diretriz

Consolidar a identidade e
a qualidade dos serviços.

5

Para que serve
este guia?

Anotações Importantes

A terceira edição do Guia da Família da
Rede Murialdo de Educação está chegando em
suas mãos e é um instrumento de apoio para
as relações entre Família e Escola. Trata-se da
busca por construir relações de excelência. Os
alunos e as famílias ganham; a escola e a
sociedade também.
O compromisso com a educação de
qualidade é de todos. Faça a sua parte!

O desenvolvimento de
um país só se faz com
educação de qualidade.
Nós estamos nessa!

Então...
Leia, com calma, todo material.
Converse em família sobre seu conteúdo.
Guarde-o em lugar de fácil acesso.
Passe adiante as informações.
Consulte-nos sempre que
tiver dúvidas.
4
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Anotações Importantes

Este guia quer
ser nota 10
Para que serve este Guia _______________________4
Missão, Visão, Foco e Diretriz ___________________5
Uma educação com princípios e valores ___________6
Horário de atendimento ________________________7
O Murialdo tem uma grande equipe ______________8
Sua família tem um coração educado? ____________10
A educação começa em casa ___________________11
A vida exige limites, o saber pede disciplina ________12
O jeito de Murialdo - Normas ___________________13
Sistema de avaliação __________________________22
Para levar na bagagem ________________________24
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Anotações Importantes

O Colégio Murialdo
tem o jeito da
Bem Unida Família

Visite nosso site

www.colegiomurialdo.com.br

Janeiro/18
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Colégios

www.murialdo.com.br

