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SEJA
BEM-VINDO!
Organizamos este manual para auxiliar o estudante e sua família em 

sua permanência no Colégio Morumbi Sul. Ele contém os valores e as 

ações que regem o cotidiano escolar, o que esperamos do estudante e 

as informações mais importantes para seu dia a dia. 

Em caso de dúvidas, lembre-se de que sempre poderá contar com a 

equipe MS para os auxiliar.

Equipe Pedagógica Morumbi Sul. 



Um manual 
conta uma história 
em constante 
evolução
O Colégio Morumbi Sul acredita que a parceria Família e Escola é fundamental 

para a formação global dos estudantes em sua jornada educacional. E enxerga, 

em cada um dos atores, o protagonismo para uma história escrita todos os dias, 

dentro ou fora da sala de aula.

Uma escola é um “micromundo” em constante evolução. Assim, estamos sempre 

atentos às possibilidades que surgem a cada ano no mercado educacional e que 

podem enriquecer a forma de ensinar e aprender. Buscamos proporcionar aos 

alunos ambientes de aprendizado, desenvolvimento e convivência no qual a sua 

formação aconteça de forma mais proveitosa e feliz.

Assim, desejando que os alunos Morumbi Sul desfrutem da convivência com os 

novos conhecimentos, se desenvolvam e que nós, educadores, possamos 

ajudá-los a construir futuros repletos de conquistas, compartilhamos o Guia da 

Família Morumbi Sul,  um documento para ser lido, consultado e usado ao longo 

de sua permanência na escola. 
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Pilares 
Educacionais

Conectividade
Entender, por meio de estudos e ações, 
que a empatia e a capacidade de 
conexão – nas mais diversas esferas – e o 
relacionamento humano são 
ferramentas essenciais à formação moral 
e social do estudante 
em seu processo 
pedagógico.

Glocalização
Promover e reconhecer os valores 
culturais globais e locais, por meio da 
conectividade e do intercâmbio que 
enriquecem a aprendizagem, com a 
ampliação do repertório e formação do 
“cidadão glocal”.

Sustentabilidade
Em todo o processo interdisciplinar, 

adotar critérios e práticas que 
promovam o entendimento a respeito 

do consumo consciente e da 
preservação do meio ambiente, como 

forma de desenvolver a responsabilidade 
ética e 

sustentável nos 
estudantes.

Aprendizagem 
significativa

Utilizar metodologias ativas que 
permitam a imersão do estudante em 

experiências mais conectadas à sua 
realidade, permeando a livre expressão 
de suas ideias, atreladas à aquisição da 

aprendizagem.
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Missão,
Visão e
Valores

Missão 
Ser uma instituição provedora de soluções em educação, capacitação, 

desenvolvimento humano e profissional, agregando valor à sociedade, 

aos alunos, suas famílias e ao mercado de trabalho.

Visão
Ser reconhecida como referência em educação com diferenciais éticos 

de cidadania e profissionalismo.

Valores 
• Ética como princípio de ação

• Respeito ao ser humano e ao meio ambiente

• Competência como padrão de atitudes

• Efetividade em transformar destinos através da educação

O Colégio Morumbi Sul 

acredita em valores sólidos e 

na parceria com as famílias a 

fim de garantir aos estudantes 

um ambiente acolhedor para 

seu desenvolvimento e 

aprendizado. 
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Infraestrutura
Auditório

Bazar e Papelaria

Biblioteca

Cantina

Cozinha experimental

Enfermaria

Ginásio poliesportivo

Horta urbana

Laboratório de Ciências

Minicidade

Pátios

Piscina (coberta e aquecida)

Playgrounds

Innovation Lab (Maker)

Restaurante

Sala de Inovação

Salas de Arte

Salas Esportivas

Salas Temáticas

Via interna para veículos

Um prédio projetado para atender todas as 
demandas de um ambiente escolar
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O Espírito 
Morumbi Sul

Respeito: respeitamos todas as pessoas, reconhecendo suas 
diferenças e seus direitos. Acreditamos no cuidado com o bem público 
e o meio ambiente.

Solidariedade: acreditamos no compromisso pelo qual as pessoas 
se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas, entendendo que 
nos constituímos enquanto sociedade e que devemos criar relações 
pautadas pelo afeto, respeito, empatia e cooperação.

Sociedade democrática: defendemos que o diálogo é a 
ferramenta para encontrar soluções que engajem as pessoas 
coletivamente.

Responsabilidade: nos responsabilizamos por nossas ações e 
devemos assumir as consequências delas

O Colégio Morumbi Sul acredita em quatro princípios fundamentais 
que norteiam as práticas e a cultura escolar:

Todos os registros constantes neste manual respeitarão os diferentes 
momentos de cada faixa etária, sempre com bom senso e a atenção da equipe.

1.

2.

3.

4.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018)
A privacidade de nossos clientes é um assunto muito sério para o Colégio Morumbi Sul e, por 
isso, sempre protegemos os seus dados com muito rigor. Com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD – Lei 13.709/2018), recentemente sancionada, reforçamos os cuidados sobre os dados 
pessoais registrados em nosso sistema de gestão escolar. 
É importante saber que seu uso se dará de forma responsável e transparente na forma de oferta 
de informações de interesse e respostas a solicitações das famílias para melhorar os serviços e 
benefícios que dependem do uso e tratamento desses dados.

7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm


Para colocar esses princípios em prática, todos no Morumbi Sul respeitam 

seis acordos de trabalho, conforme descritos a seguir:

TEMOS O DIREITO DE PEDIR AJUDA E O DEVER DE AJUDAR
Fale com o grupo sobre sua dificuldade;

Peça ajuda caso sinta que algo não está certo;

Esteja atento ao que seus colegas precisam;

Ofereça ajuda às pessoas do seu grupo quando necessário;

Respeite a dúvida do seu colega e seu direito de aprender;

Ajude o grupo a solucionar os problemas;

Considere que você só acabou sua tarefa depois que todos acabaram.

CUMPRIMOS NOSSOS ACORDOS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS 

NOSSOS ATOS
Realize as atividades propostas pelos educadores;

Cumpra os horários de entrada e saída em aula;

Assuma a responsabilidade por suas escolhas e suas consequências;

Reconheça seus erros e aprenda com eles;

Cumpra os combinados feitos com a turma, com o educador e com a escola;

Oriente os demais colegas sobre os acordos de trabalho;

Relate ao educador e à coordenação os descumprimentos aos acordos de trabalho.

RESPEITAMOS E VALORIZAMOS AS DIFERENÇAS
Reconheça que todos somos diferentes e que temos o direito de nos expressar com ética e 

respeito;

Respeite o turno de fala do outro;

Acolha a todos e valorize as diferenças;

Coloque-se no lugar do outro, reconhecendo o impacto de suas ações e o ponto de vista do 

outro;

Preserve a integridade física e moral dos colegas, educadores, assistentes de ensino e demais 

profissionais da escola;

No contexto de uma educação inclusiva compreenda as diferenças e as respeite. 

ACREDITAMOS QUE O ERRO É UM MEIO, E NÃO O FIM
Continue tentando mesmo se estiver difícil; 

Conheça suas dificuldades;

Compreenda que o erro faz parte do processo de aprendizagem;

Tenha coragem e não deixe o medo de errar impedi-lo de tentar e continuar;

Reconheça sua evolução e seus aprendizados.

1.

2.

3.

4.
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CUIDAMOS DA ESCOLA, PORQUE SOMOS A ESCOLA
Cuide dos materiais de uso coletivo (computadores, móveis, livros, entre outros);

Garanta que a sala esteja limpa e organizada;

Peça ajuda sempre que sujar algo e não conseguir limpar sozinho;

Devolva a bandeja no local indicado após as refeições;

Sente-se de modo apropriado nas cadeiras, bancos e arquibancada;

Use corretamente os espaços coletivos, caminhando com tranquilidade e conversando em volume 

moderado;

Mantenha a câmera aberta nas aulas on-line e o microfone desligado;

Utilize vocabulário adequado ao cotidiano escolar;

Use o uniforme (obrigatório);

Respeite a vez dos colegas nas filas.

RESPEITAMOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
Seguimos as orientações da escola quanto aos protocolos necessários durante a pandemia:

• Uso de máscaras

• Lavagem frequente das mãos

• Uso de álcool em gel

Também possuímos comportamentos inegociáveis, posturas mínimas 

esperadas dos estudantes:
. Respeite seus colegas, inspetores, corpo pedagógico e demais funcionários do colégio;

. Respeite os materiais e pertences dos colegas; 

. Realize todas as atividades propostas em todos os momentos de estudos;

. Mantenha guardados na mochila pertences pessoais, como fones de ouvido, celulares e outros 

equipamentos eletrônicos (itens que não devem ser trazidos pelos estudantes da Educação Infantil e EFAI);

. Siga a orientação de ida ao banheiro: um estudante por vez, após 10 minutos do início da aula (exceto 

emergências);

. Esteja em sala no horário das aulas. A tolerância máxima de atraso para a 1ª aula é de cinco minutos - EFAF 

e Ensino Médio. Ressaltamos que para todos os cursos a participação do estudante desde o início da aula é 

essencial para sua integração, envolvimento e comprometimento com o processo de aprendizagem em 

todas as etapas. Estudantes da Educação Infantil e EFAI, que por alguma necessidade extrema se atrasem 

para o início da aula, serão encaminhados para os educadores pelos colaboradores do MS. A família deverá 

justificar o atraso; 

Nas aulas on-line é obrigatório o uso das câmeras abertas. Caso não estejam, o aluno será 

considerado ausente naquele dia;

. Siga o mapa de sala, salvo quando houver outra orientação do educador;

. Controle o volume de voz, respeite a vez de falar, erga a mão para solicitar atenção, quando necessário;

. Cuide dos recursos da escola, da organização e limpeza da sala;

. Utilize sempre o uniforme escolar;

. Ajude os colegas sempre que necessário.

5.

6.
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São direitos do estudante

● Ter oportunidades adequadas ao desenvolvimento de seu potencial de acordo com os 

objetivos curriculares da instituição, convergindo para a sua formação integral;

● Ser ouvido pela escola quanto às suas necessidades, solicitações, discordâncias e 

dúvidas;

●  Receber atenção e cuidado por parte dos educadores e demais profissionais da escola;

●  Ter acesso a espaços e recursos didáticos disponibilizados pela escola, respeitando os 

requisitos de uso;

● Ter sua identidade e individualidade reconhecidas, respeitadas e valorizadas, 

independentemente de suas diferenças;

● Recorrer dos resultados das avaliações e das penalidades dispostas neste documento, 

quando julgar procedente;

● Receber apoio sempre que sentir necessário, quanto ao andamento de sua vida 

escolar.

Protagonismo estudantil

O Colégio Morumbi Sul  traz um ensino que desenvolve a autonomia de seus estudantes, de 

modo geral  e não apenas pedagógico, dentro de suas práticas diárias de convívio. Por isso a 

escola institui diversos espaços para esse desenvolvimento da autonomia e protagonismo 

estudantil: 

Estudantes representantes de sala: os representantes de classe são estudantes da própria 

turma, eleitos por ela, que têm a função de levar questões comuns dos demais colegas de sala 

aos educadores e coordenadores. Eles também podem tomar decisões importantes pela 

turma, já que têm o poder para isso - mas, claro, após uma consulta aos demais colegas.

Assembleias: as assembleias são espaços de protagonismo estudantil que viabilizam as 

práticas democráticas e de respeito prezadas pela escola. Ocorrem uma vez ao mês, nas aulas 

de Projeto de Vida e objetivam a resolução de conflitos do coletivo e proposição de ideias da 

sala para garantir melhorias na escola ou no convívio dentro dela.
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Formatos de ensino

Educação Infantil
Educação Infantil Bilíngue, modalidades Berçário (B1,B2); Kindergarten 2 (K2); Kindergarten 3 (K3); 

Kindergarten 4 (K4); Kindergarten (K5) para crianças de quatro meses a cinco anos de idade, 

distribuídas, conforme abaixo:

 • Berçário I: de quatro (4) meses a dezoito (18) meses;

 • Berçário II: de dezoito (18) a vinte e quatro (24) meses;

 • Kindergarten 2 (K2): crianças com 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano letivo; 

 • Kindergarten 3 (K3): crianças com 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano letivo; 

 • Kindergarten 4 (K4): crianças com 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano letivo; 

 • Kindergarten 5 (K5): crianças com 5 anos ou a completar até 31 de março do ano letivo. 

Ensino Fundamental Bilíngue até o 2º ano do EFAI 

*O bilinguismo está sendo implantado ano a ano, até que todo o colégio esteja inserido num 

contexto bilíngue em todas as séries. 

Com duração de nove (9) anos, em séries anuais, atende alunos até os quatorze (14) anos de idade;

• EFAI - Anos iniciais: de 06 anos ou a completar até 31/03 do ano letivo correspondente, 

conforme legislação vigente aos 10 anos de idade;

• EFAF - Anos finais: de 11 aos 14 anos de idade.

Novo Ensino Médio 
Com duração de três (3) anos, divididos em séries anuais, atende estudantes que tenham concluído o 

Ensino Fundamental, nos termos da legislação vigente. 

O Colégio Morumbi Sul já está com as regras vigentes para o Novo Ensino Médio ajustadas à 1ª e 2ª 

séries, com adoção dos itinerários formativos.
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Uniforme

No Colégio Morumbi Sul  o uso do uniforme é obrigatório, pois ele identifica o estudante, 

promovendo mais segurança a todos. 

O uniforme é constituído pelos seguintes itens: 

Para visualização dos modelos - clique aqui
Camiseta com logomarca do colégio (venda exclusiva no Bazar MS) - básica, baby look e manga longa -;

Calça (moletom, tactel, bailarina e fusô) - Do 6º ano à 3ª série do EM é permitida a entrada com calça jeans azul;

Bermuda (tactel e ciclista) com logomarca do colégio (venda exclusiva no Bazar MS);

Agasalho (college, moletom e tactel) com logomarca do colégio (venda exclusiva no Bazar MS);

Calçados fechados (tênis - obrigatório para Educação Física).

O uniforme deve ser identificado com o nome completo, diminuindo a possibilidade de extravios. 

Lembre-se de que cuidar do uniforme é responsabilidade do estudante. 

Salientamos que TODAS as atividades do colégio (mesmo que no contraturno) exigem o uso do 

uniforme (plantão de dúvidas, realização de provas substitutivas, provas de recuperação, treinos, 

atividades extracurriculares diversas, ensaios, reuniões, utilização de biblioteca, laboratórios e demais 

dependências).

Solicitamos aos responsáveis que atentem para a numeração adequada do uniforme a fim de evitar 

que bermudas virem shorts e camisetas virem tops. Não serão permitidas blusas com decote, 

customizadas ou que deixem a barriga à mostra. Também não serão permitidos bonés, chinelos, 

rasteirinhas e shorts, visto que não oferecem segurança ao ambiente escolar e não compõem o 

padrão adotado pelo colégio. Evitar o uso de correntes, pulseiras, joias em geral ou o envio de 

quantias altas em dinheiro.

Caso o estudante venha sem uniforme:

1ª incidência: Orientação ao estudante e aos pais;

2ª incidência: Orientação ao estudante e registro na ficha de ocorrência;

3ª incidência: Advertência escrita para o estudante e comunicado aos pais informando que 

não será permitida a sua entrada em sala de aula se houver uma próxima ocorrência.

4ª incidência: O estudante não poderá assistir às aulas. Somente poderá voltar após a 

aquisição do uniforme ou de sua utilização correta.

Caso haja reincidência na falta do uso de uniforme, o estudante será suspenso novamente, 

sem advertência prévia.
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O uso do uniforme, específico para prática de cada atividade esportiva, é obrigatório.

Balé (Todos os segmentos)

Uniforme - Collant, sapatilha, fita para cabelo. As alunas deverão estar de cabelos presos, 

preferencialmente com coque. 

Dança (Todos os segmentos)

Uniforme feminino - Shorts saia, sapatilha preta e a regata (disponível no Bazar MS).

Uniforme masculino - Bermuda de Lycra ciclista azul marinho, sapatilha preta e a regata da escola 

(disponível no Bazar MS).

Ginástica Artística (Todos os segmentos)

Uniforme feminino - Collant azul marinho.

Uniforme masculino - Regata do uniforme do colégio (venda exclusiva no Bazar MS) e bermuda 

modelo lycra ciclista azul marinho.

Judô (1º ao 5º ano EFAI)

Uniforme - Kimono branco ou azul.

Natação (Ed. Infantil ao EM)

Uniforme - Maiô e sunga não precisam ser do Colégio, mas deverão ser de cor azul marinho;

Toucas - deverão ser compradas conforme a cor correspondente ao grau de evolução do aluno.

Capoeira (Ed. Infantil ao EFAI)

Uniforme - Camiseta exclusiva do colégio e calça abada branca e lisa para uso do cordão.

Krav Maga (EFAF e EM)

Uniforme - Kimono preto e faixa branca.

Esportes coletivos (Futsal, Basquetebol, Handebol e Voleibol)  Todos os segmentos

Uniforme - Kit Camiseta e bermuda disponíveis no Bazar MS, tênis ou chuteira ( para futsal).

Skate e Patins - EFAI ao EM

Uniforme: Colégio Morumbi Sul

Recursos: Patins (inline ou quad) ou skate (Truck - Stronge ou similares) 

Shape - Narina ou similares 

Roda - Moska 54mm ou similares 

Rolamento - Abec 7 

Parafuso - qualquer um 

Lixa - nacional

Equipamento de segurança: munhequeira, cotoveleira e joelheira e capacete.  

É necessário manter os cabelos presos.

Uniforme no Período Estendido 
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Ecossistema Google
A adoção das ferramentas Google permite ao estudante utilizar os recursos digitais em vários 

ambientes, como Google Classroom, Gmail, Google Photos, Google Forms, Meet, Presentation e 

muito mais;

Google Classroom (Google Sala de Aula) 
Estudantes do Infantil ao Ensino Médio

Plataforma de estudo do aluno, destina-se às lições de casa e tarefas escolares e planejamento 

semanal, funcionando em mão dupla para uso de educadores e estudantes (exclusivamente);

Acesso: https://classroom.google.com ou via APP (iOS ou Android)

Usuário: é o e-mail do estudante: primeironome.últimosobrenome@colegiomorumbisul.com.br

Senha: mudar@123 (Esta é a senha inicial e deverá ser alterada no primeiro acesso).

Exemplo:

• Nome do estudante: Joaquim Neves Monteiro da Silva

• E-mail a usar: joaquim.silva@colegiomorumbisul.com.br

• Senha: mudar@123

Esta é a senha inicial e deverá ser alterada no primeiro acesso.

Plurall 
Estudantes a partir do 3º ano do EFAI, EFAF - Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino 

Médio

Plataforma de consulta, exercícios e estudos do material Anglo;

Acesso: https://www.plurall.net ou APP ou via APP (iOS ou Android)

Usuário: composto da sigla SAR + NÚMERO DE MATRÍCULA do estudante.

Senha: é o código SAR + o número de matrícula do estudante.

Exemplo:

• O número de matrícula do estudante é 57999-9, então o usuário será: SAR57999-9 

• Senha: 57999-9

Esta é a senha inicial e deverá ser alterada no primeiro acesso.

Espaço Digital O Colégio Morumbi Sul conta com diversos 

portais digitais para acesso e 

complementação das atividades 

pedagógicas:
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Agenda digital MS - Responsável financeiro, pedagógico e estudantes MS

Para comunicação família-aluno-escola com informações sobre a rotina escolar, secretaria, financeiro, 

transporte e chat direto com as áreas da escola.

Acesso: Via app Colégio Morumbi Sul ou pelo PC: https://morumbisul.edu.tenda.digital 

Usuário Responsável: e-mail cadastrado no ato da matrícula

Usuário Estudante: e-mail primeiro.último nome@colegiomorumbisul.com.br

Senha: Enviada no e-mail cadastrado.

Dicas de acesso - Passo a passo em https://morumbisul.com.br/app 

Be - Bilingual Education - do K3 ao 2º ano e Internacional (3º ao 8º ano)

Disponibiliza aulas e exercícios na proposta de educação infantil bilíngue. 

Acesso: https://www.myngconnect.com

Tutoriais de acesso: K3 | K4 | K5 | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano

Tutoriais de acesso: 6º, 7º e 8º anos - Impact e Geographic

Todas as séries utilizam os acessos: Science

Senhas de acesso: Enviadas pela equipe pedagógica

Aplicativo Be Activities: Tutorial App Be Activities e FAC - Be Activities 

PAR Literatura - Árvore Livros - Estudantes do EFAI ao EM

Plataformas que conectam os estudantes com o universo literário e com periódicos do mundo todo. 

Acesso por meio do Plurall para consulta aos livros, acesso aos ePubs e materiais exclusivos: 

Booktrailers e Audiobooks

Usuário Estudante: e-mail primeiro.último nome@colegiomorumbisul.com.br

Senha: Enviada para o e-mail do estudante.

Plataforma ASI - Estudantes do Internacional 

Destina-se aos estudantes do High School do Programa Internacional.

Acesso: https://portal.adlsassist.com 

Usuário e Senha: O acesso se dá após a matrícula do estudante, pois o sistema já gera 

automaticamente o login e a senha.
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Materiais Pessoais

Todos os materiais pessoais devem ser etiquetados com o nome do estudante para facilitar sua 

organização e seu controle de uso. Caso o estudante não esteja com os materiais adequados para as 

aulas do dia será orientado a realizar as anotações em folhas avulsas para que posteriormente seja 

copiado no caderno com notificação à família. 

Qualquer material não escolar trazido pelo estudante é de sua inteira responsabilidade, 

devendo ficar guardado na mochila durante o horário das aulas.

Do EFAF ao Ensino Médio, os estudantes que desejarem poderão optar pela locação de armários para 

guarda de materiais, em contratos semestrais ou anuais, sob contratação via loja online MS.

Dia do Brinquedo: para estudantes da Educação Infantil até o 1º ano, toda sexta feira é instituído o 

“dia do brinquedo”. Neste momento o estudante pode trazer um brinquedo de casa dentro de alguns 

critérios:

• Não ser de alto valor;

• Não ser de tecido;

• Não ser tecnológico; 

• Ser utilizável de forma coletiva;

• Nenhuma troca ou doação de brinquedo é permitida sem autorização formal dos 

responsáveis.

Uso de celular
● O uso de celular é proibido em sala de aula, à exceção de quando solicitado pelo educador 

para uso pedagógico.

● Eles deverão ser mantidos dentro das mochilas, em modo silencioso ou desligado.

● Seu uso é liberado para os estudantes do EFAF ao EM somente durante o intervalo.

● Caso as turmas não respeitem as regras, será suspenso o uso de celular na escola.

● Celulares usados fora do acordado serão retirados do aluno e mantidos sob os cuidados da 

Coordenação para que sejam retirados pelos pais.

16



Cursos e horários de aulas

Berçário

• 6h30 às 19h* 

*conforme contratação:

4h, 6h, 8h, 10h ou 12h.

Educação Infantil 
• 07h45 às 12h30 (manhã) 

• 13h às 17h45 (tarde)

Ensino Fundamental Anos Iniciais
• 7h45 às 12h30 (manhã)

• 13h às 17h45 (tarde)

Ensino Fundamental Anos Finais
• 7h45 às 12h30 (manhã)

Ensino Médio 
• 7h45 às 13h10

Intervalo 
O estudante tem uma tolerância de cinco minutos para estar na sala. Importante usar o banheiro e 

tomar água durante o horário de intervalo. Ultrapassando essa tolerância, só será permitida a 

entrada na sala com autorização do educador ou coordenador.

Saídas antecipadas
Ocorrem mediante registro do pedido pelos responsáveis do estudante com antecedência mínima de 

3 (três) horas. Estes registros podem ser uma carta de próprio punho, um chamado no aplicativo ou 

no registro de saída da própria escola.

Saída liberada: os estudantes, do 6º ano à 3ª série do EM, têm saída liberada da escola (no 

final do período de aulas), após autorização formal dos pais na agenda digital MS (app).

Saídas com pessoas não autorizadas
Para que o estudante saia acompanhado de outra pessoa que não a responsável indicada na 

matrícula, será necessário enviar um chamado via Agenda Digital MS (app) para a Coordenação 

Pedagógica, com o nome completo da pessoa indicada pela família, e também uma cópia de seu 

documento de identificação. O mesmo deverá ser apresentado na portaria ao retirar o aluno.

Tolerância
Entrada: para atrasos na entrada há tolerância de 5 minutos; após 

esse tempo o estudante deve aguardar a segunda aula. Em todos 

os segmentos os atrasos devem ser justificados, 

preferencialmente de forma antecipada. Ressaltamos a 

importância da pontualidade para que não haja prejuízo do 

processo educativo

*Atrasos por questões médicas serão tolerados e não entram no limite 

de atraso do trimestre mediante apresentação de comprovante.

*É importante saber que os estudantes devem cumprir no mínimo 75% 
de horas letivas totais para aprovação.
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Carteirinha do Estudante
Indicada para todos os estudantes, mas com a finalidade interna de identificar aqueles que possuem 

saída liberada a partir do 6º ano e para quem faz compras por crédito na cantina.

Autorização de saída para estudantes da Educação Infantil e EFAI (Ensino Fundamental I) 

Para os estudantes destes segmentos a carteirinha escolar é opcional e o controle de saída será feito 

mediante informação na Agenda Digital MS, especificando os responsáveis (nome, sobrenome, 

documento de identificação, grau de parentesco e se o estudante conhece a pessoa) autorizados a 

buscar o estudante no Colégio. 

Caso o estudante retorne no transporte escolar MS é essencial registrar formalmente todos os dados 

do responsável que aguardará o estudante no ponto de entrega. Lembramos que conforme contrato 

de utilização do transporte escolar, caso o responsável não esteja no local no horário preestabelecido, 

o estudante retornará para o Colégio. 

Transporte Escolar
O Colégio Morumbi Sul conta com frota própria de transporte escolar com isenção de taxa aos 

estudantes a partir do K2, conforme contrato. Para saber sobre as condições de gratuidade, as linhas 

de circulação e as normas do transporte, o responsável deverá procurar o setor responsável (Depto. 

de Transportes). 

Qualquer comunicação referente ao transporte que impacte na mudança da rotina do estudante 

ou utilização do mesmo deve ser encaminhada via Agenda digital MS com, no mínimo, duas horas 

de antecedência ao término do período de aulas. Informações que envolvam mudanças devem ser 

informadas com 72 horas de antecedência. 

Alimentação
Para além da alimentação trazida de casa (intervalos do curso regular), os estudantes do Colégio 

Morumbi Sul têm acesso aos seguintes serviços:

Kit Lanche
Infantil ao 5º ano - cardápio mensal para compra antecipada (bazar)

Cantina própria
Para o almoço, o colégio oferece um pacote mensal que garante refeições até 13h30. Todos os 

estudantes até o 5º ano do EFAI almoçam com supervisão da equipe de auxiliares de 

desenvolvimento do Período Estendido.

Todas as refeições oferecidas pelo MS são planejadas por uma equipe de nutricionistas.

Kit Festa
Serviço oferecido para a comemoração dos aniversários na própria escola, para estudantes da 

Educação Infantil e EFAI. 

O Colégio Morumbi Sul optou por esse tipo de comemoração tendo em vista a necessidade de 

preservar a segurança alimentar dos estudantes, por meio da contratação de um fornecedor 

referendado pela escola.

OBS: não são permitidas lembrancinhas comestíveis. 

Escolha personalizada dos itens e contratação na loja on-line MS (app).
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Avaliações

Avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento do estudante, ou seja, contribuir 

para o aprimoramento do seu saber. Para isso, a avaliação deve ser permanente e levar à reflexão e 

ação contínuas a serviço do estudante (e não contra ele).

Da Verificação do Rendimento Escolar

A verificação do rendimento escolar será desenvolvida em três (3) trimestres letivos, por meio da 

avaliação do aproveitamento escolar, desvinculada da apuração de assiduidade.

Na Matriz do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a ser inserida no Plano Escolar anual, a Escola 

fará constar as Áreas de Conhecimentos e os Componentes Curriculares, cuja promoção se dará 

somente pela apuração frequente.

A avaliação, parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem será contínua, cumulativa e 

considerar-se-á, no desempenho do estudante, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, observando a aplicação dos variados instrumentos avaliatórios inseridos nos planos de 

aula dos educadores.

Avaliação Diagnóstica

Realizada no início de um curso, período ou unidade de ensino, é um instrumento que permite 

investigar o nível de aprendizagem dos estudantes e, com isso, adotar estratégias didáticas que 

contribuam para a eficácia do processo de ensino e de aprendizagem. A avaliação 

diagnóstica/sondagem tem ainda outro propósito, que é identificar as dificuldades de aprendizagem, 

tentando discernir suas possíveis causas.

Avaliação Formativa

Realizada no decorrer do período letivo, sua finalidade é verificar se os estudantes estão atingindo os 

objetivos propostos. Esta avaliação permite reformulações, tanto do estudante quanto do educador. 

O primeiro, identificando seus erros e acertos e, com isso, podendo rever e superar dificuldades, 

bloqueios e lacunas de conhecimento. O segundo, detectando problemas nas estratégias didáticas, 

que podem ser reformuladas e aperfeiçoadas.

A avaliação formativa pode ser formal ou informal, ou seja, pode realizar-se por meio de provas ou 

por meio de atividades orais ou escritas; exercícios; participação em debates; identificação, análise e 

solução de problemas etc.

É formativa toda avaliação que ajuda os alunos a aprender a se desenvolver, sem preocupação de 

classificar, certificar, selecionar.
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Avaliação Somativa

A avaliação somativa é muito utilizada para promoção de um ano para outro, ou de um grau para 

outro, pressupõe atribuição de nota, menção ou conceito. É realizada no final do processo de 

aprendizagem e tem função classificatória, ou seja, identifica os estudantes de acordo com níveis de 

aproveitamento preestabelecidos.

Ela assume outra função, porém, quando o professor elaborar questões com base em objetivos do 

programa, e discute com os estudantes as diferentes respostas – inclusive as erradas. Neste caso, ela 

contribui para solucionar problemas de aprendizagem, transformando-se também numa nova 

avaliação diagnóstica.
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Educação Infantil - Do Kindergarten 2  ao Kindergarten 5

Na Educação Infantil, o desenvolvimento e a aprendizagem de cada criança e do grupo no qual se 

insere dão-se por meio de avaliação contínua, em que observação, registro, reflexão e intervenção do 

educador denotam as características de cada criança e suas relações interpessoais, bem como lhe 

oferecem subsídios concretos e à sua família, sobre seu percurso de aprendizagem.

Neste sentido, a avaliação é abrangente e contínua, ou seja, o estudante é avaliado sistematicamente 

todos os trimestres por meio de diferentes instrumentos. Além do conhecimento em si, também são 

considerados as atitudes, os procedimentos, as competências e as habilidades desenvolvidas durante 

o processo de aprendizagem. Nosso objetivo não é apenas verificar o desempenho escolar, mas 

também a formação geral do estudante, com o propósito de evoluir e melhorar a aprendizagem em 

curso. Os aspectos observados são registrados em relatório específico, apresentado às famílias nas 

reuniões trimestrais.

Além do relatório trimestral, a família receberá um portfólio com todo o processo de aprendizagem 

realizado, com atividades marcadoras desse caminho.

Processo 

Avaliativo

EDUCAÇÃO INFANTIL

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Avaliação Diagnóstica Avaliação Diagnóstica Avaliação Diagnóstica

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das Plataformas 
Digitais, Redações, Diário de Bordo, 

entre outros projetos

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das Plataformas 
Digitais, Redações, Diário de Bordo, 

entre outros projetos

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das Plataformas 
Digitais, Redações, Diário de Bordo, 

entre outros projetos

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 

Portfólio e Autoavaliação Portfólio e Autoavaliação Portfólio e Autoavaliação

Relatório de Desempenho Escolar - 
Análises dos educadores por meio de 

observações e atividades

Relatório de Desempenho Escolar - 
Análises dos educadores por meio de 

observações e atividades

Relatório de Desempenho Escolar - 
Análises dos educadores por meio de 

observações e atividades
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1º e 2º ANO - Ensino Fundamental Anos Iniciais - EFAI

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Avaliação I  6 Avaliação I  7 Avaliação I  8

    Avaliação II 6 Avaliação II 7 Avaliação II 8

Projeto Literário 3 Projeto Literário 5 Projeto Literário 5

- - - - Avaliação Morumbi Sul 3

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, 
Redações, entre outros 

projetos

4

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
entre outros projetos

6

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
entre outros projetos

6

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação 

dos cadernos, livros, apostilas 
3

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Portfólio e Autoavaliação 3 Portfólio e Autoavaliação 5 Portfólio e Autoavaliação 5

25 35 40

Média (60%) (15) Média (60%)  (21) Média (60%)  (24)

Total Anual 100

Avaliação I: Instrumento composto por questões dissertativas e objetivas na língua portuguesa.
Avaliação II: Instrumento composto por questões dissertativas e objetivas na língua inglesa.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

15

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos cadernos, 

Avaliação Técnico Esportiva, 
Atividades das Plataformas 

Digitais, entre outros projetos

20

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

25

Portfólio 10 Portfólio 15 Portfólio 15

25 35 40

Média (60%) (15) Média (60%) (21) Média (60%) (24)

Disciplinas ministradas na Língua Portuguesa: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês.

Disciplinas ministradas na Língua Inglesa: Language Arts, Math, History, Geography, Science. 

Disciplinas: Educação Física, Arte e Laboratório de Inovação.
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3º AO 5º ANO - Ensino Fundamental Anos Iniciais - EFAI

Disciplinas: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês.

Disciplinas: Educação Física, Arte e Laboratório de Inovação.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Avaliação I  6 Avaliação I  7 Avaliação I  8

    Avaliação II 6 Avaliação II 7 Avaliação II 8

Projeto Literário 3 Projeto Literário 5 Projeto Literário 5

Prova Anglo 2 Prova Anglo 2 Prova Anglo 2

Avaliação Morumbi Sul 3

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, 
Redações, entre outros 

projetos

3

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
entre outros projetos

5

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
entre outros projetos

5

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação 

dos cadernos, livros, apostilas 
2

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Portfólio e Autoavaliação 3 Portfólio e Autoavaliação 4 Portfólio e Autoavaliação 4

25 35 40

Média (60%)  (15) Média (60%)  (21) Média (60%)  (24)

Total Anual 100

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

15

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos cadernos, 

Avaliação Técnico Esportiva, 
Atividades das Plataformas 

Digitais, entre outros projetos

20

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

25

Portfólio 10 Portfólio 15 Portfólio 15

25 35 40

Média (60%) (15) Média (60%) (21) Média (60%) (24)
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6º AO 9º ANO - Ensino Fundamental Anos Finais - EFAF

Disciplinas: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Língua Inglesa.

Disciplinas: Produção Textual, Arte, Habilidades para a Vida, Educação Física e 

Laboratório de Inovação.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Avaliação I  6 Avaliação I  8 Avaliação I  8

    Avaliação II 7 Avaliação II 10 Avaliação II 10

Prova Anglo 2 Prova Anglo 3 Prova Anglo 4

- - - - Avaliação Morumbi Sul 3

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, 
Redações, Projeto Literário, 

entre outros projetos

4

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
Projeto Literário, entre outros 

projetos

6

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
Projeto Literário, entre outros 

projetos

6

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação 

dos cadernos, livros, apostilas 
3

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Portfólio e Autoavaliação 3 Portfólio e Autoavaliação 4 Portfólio e Autoavaliação 4

25 35 40

Média (60%)  (15) Média (60%)  (21) Média (60%)  (24)

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

15

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos cadernos, 

Avaliação Técnico Esportiva, 
Atividades das Plataformas 

Digitais, entre outros projetos

20

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

25

Portfólio 10 Portfólio 15 Portfólio 15

25 35 40

Média (60%) (15) Média (60%) (21) Média (60%) (24)
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1ª a 3ª série - Ensino Médio (EM)

Disciplinas: Análise Linguística, Produção Textual, Literatura / Arte, Inglês, 

Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia.

ENSINO MÉDIO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Avaliação I  6 Avaliação I  8 Avaliação I  8

    Avaliação II 7 Avaliação II 10 Avaliação II 10

Prova Anglo 2 Prova Anglo 3 Prova Anglo 4

- - - - Avaliação Morumbi Sul 3

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, 
Redações, Projeto Literário, 

entre outros projetos

4

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
Projeto Literário, entre outros 

projetos

6

Case, Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das 

Plataformas Digitais, Redações, 
Projeto Literário, entre outros 

projetos

6

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação 

dos cadernos, livros, apostilas 
3

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Lições de Casa, Atividades 
Complementares, Avaliação dos 

cadernos, livros, apostilas 
5

Portfólio e Autoavaliação 3 Portfólio e Autoavaliação 4 Portfólio e Autoavaliação 4

25 35 40

Média (60%)  (15) Média (60%)  (21) Média (60%)  (24)

Total Anual 100
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Disciplinas: NAC - Núcleo Acadêmico Comum, NELCH - Núcleo de Estudos de 

Linguagem e Ciências Humanas E NECN - Núcleo de Estudos de Ciências da Natureza.

Os Núcleos são avaliados semestralmente. Valerão 10 pontos e o estudante deverá atingir 

70% do nível de aproveitamento para ser aprovado.

NOVO ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª SÉRIE) - NÚCLEOS DE ENSINO

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

Abordagem de Investigação 5 Abordagem de Investigação 5

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das Plataformas Digitais, 

Redações, Projeto Literário, entre outros projetos
2

Seminários, Exposições,
Debates, Atividades das Plataformas Digitais, Redações, 

Projeto Literário, entre outros projetos
2

Lições de Casa, Atividades Complementares, 
Avaliação dos cadernos, livros, apostilas 

1
Lições de Casa, Atividades Complementares, Avaliação 

dos cadernos, livros, apostilas 
1

Portfólio e Autoavaliação 2 Portfólio e Autoavaliação 2

10 10

70% DE APROVEITAMENTO 70% DE APROVEITAMENTO

Disciplinas: Educação Física, Arte, Laboratório de Inovação, Filosofia, Projeto de Vida, 

Sociologia e Disciplinas Eletivas.

ENSINO MÉDIO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

15

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos cadernos, 

Avaliação Técnico Esportiva, 
Atividades das Plataformas 

Digitais, entre outros projetos

20

Seminários, Exposições,
Debates, Avaliação dos 

cadernos, Avaliação Técnico 
Esportiva, Atividades das 

Plataformas Digitais, entre 
outros projetos

25

Portfólio 10 Portfólio 15 Portfólio 15

25 35 40

Média (60%) (15) Média (60%) (21) Média (60%) (24)

1ª a 2ª série - Novo Ensino Médio (EM)
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Os resultados da verificação do rendimento escolar serão sintetizados em pontos trimestrais e 

registrados no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e Administrativa (SIGAA), ficando disponíveis 

para publicação e/ou divulgação nas Reuniões de Pais e Mestres em datas estipuladas pela Direção 

em consonância com o Calendário Escolar.

Recuperação:

1. Recuperação Trimestral: caso o estudante não atinja a média do trimestre (15, 21 e 
24), será submetido ao processo de recuperação que valerá a quantidade de pontos 
possíveis no trimestre (25, 35, 40). A nota resultante deste processo será somada à 
média obtida e dividida por 2 (média simples);

2. Recuperação anual: o estudante deverá somar o mínimo de 60 pontos para aprovação. 
Caso não atinja, participará da recuperação anual. A nota resultante desse processo 
será somada à média anual obtida e dividida por 2 (média simples).

Durante o período letivo são realizadas atividades avaliativas para a realização de recuperação de 

pontos e retomada de conteúdos. São instrumentos realizados de acordo com a dificuldade de cada 

estudante, feitas de forma individualizada, por meio de lista de exercícios, trabalhos direcionados, 

retomada de conteúdos não assimilados e aulas de reforço. A recuperação paralela deverá 

desenvolver-se de modo contínuo e paralelo ao longo do processo pedagógico, tendo por finalidade 

corrigir as deficiências do processo de ensino e da aprendizagem detectadas ao longo do período 

letivo. As atividades são realizadas durante o trimestre e também na recuperação anual.

Provas Substitutivas
Ressaltamos a importância de evitar ausentar-se das aulas em dias de avaliações. É essencial que o 

estudante tenha o hábito de estudo diário, fazendo as lições de casa, os trabalhos e a releitura das 

atividades desenvolvidas em aula, desta forma estará em constante desenvolvimento do aprender. 

Lembramos que as substitutivas estão vinculadas ao pagamento de uma taxa de R$ 100,00 (Cem 

reais) por avaliação perdida. 

A cobrança da avaliação substitutiva não será realizada nos seguintes casos:

Questões médicas (consultas, exames, internações, repouso, entre outros) que impeçam o estudante 

a comparecer à escola (é necessário o envio de atestado médico que comprove o atendimento 

médico no período de aulas);

Motivos de força maior como falecimento na família, greves de transportes públicos, entre outros a 

serem analisados pela equipe pedagógica.

O pedido de avaliação substitutiva deve ser feito dentro do prazo de dois dias úteis a partir da perda 

da prova. Os atestados médicos devem ser entregues para a coordenação e os pedidos de 

substitutivas sem atestados devem ser feitos e pagos na secretaria da escola.

Avaliação no Período Estendido
Em todas as atividades extras haverá um processo de avaliação contínua, objetivando o registro das 

habilidades adquiridas e possíveis dificuldades encontradas no processo ensino e de aprendizagem.

27



Os espaços coletivos da escola

Sala de Leitura
Horário de funcionamento: 07h30 às 17h30

Os estudantes podem frequentar a Sala de Leitura no horário de intervalo, almoço e nas aulas 

reservadas pelos educadores. Não é permitido comer, correr, falar alto e atrapalhar as atividades do 

espaço. Qualquer recurso da sala deve ser utilizado com autorização e acompanhamento do 

responsável pelo espaço/coordenação.

Ambulatório 
Em parceria com a Clínica Santa Isabela o Colégio Morumbi Sul dispõe de um ambulatório com 

enfermeira especializada para seus estudantes. Seu uso é liberado com autorização do educador ou 

durante os horários de intervalo. Medicações somente poderão ser ministradas pela enfermeira 

mediante prescrição médica encaminhada pelos pais e/ou responsáveis. Os atendimentos são apenas 

para intercorrências durante o horário escolar.

Acesse o menu da Agenda Digital MS, item Ficha Médica, preencha os dados solicitados e 

mantenha as informações atualizadas. 

Pátio 
O pátio é o local onde os estudantes ficam durante o intervalo e o almoço (EFAF e EM). Conta com 

tênis de mesa, pebolim, corda, livros, jogos, bancos e áreas de descanso. 

Innovation lab - Cultura Maker
Espaço reservado para as atividades maker em período escolar e no contraturno, conforme 

orientação e supervisão dos educadores.

Sala de audiovisual/ auditório
Espaço reservado para a projeção de filmes, reuniões, apresentações de trabalhos e outras atividades 

coletivas.

Sala de Letramento Digital
O espaço dispõe de computadores para a realização de atividades em ambiente digital.

Sala de Teatro
Espaço reservado para as atividades culturais, prioritariamente o curso de teatro, com participação de 

estudantes inscritos na modalidade, sempre com acompanhamento e supervisão da instrutora.

Laboratório de Tecnologia
Sala de computadores para pesquisas e uso educacional, conforme demanda das aulas, em qualquer 

segmento.
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Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas
Reservado pelos educadores, é parte dos espaços pedagógicos da escola, e conta com um conjunto 

de regras próprias.

Cuidados especiais no uso do espaço
• Seguir sempre as orientações dos educadores e realizar as atividades com atenção;

• Utilização de jaleco (recomendável);

• Não colocar bolsas, blusas ou qualquer outro objeto que não faça parte da aula sobre a 

bancada ou mesa;

• Não comer e não tomar líquidos no laboratório;

• Prender cabelos compridos;

• Sempre que solicitado, usar EPI: máscara, luvas, óculos de segurança;

• Usar calçados fechados.

É fundamental que todos os espaços coletivos sejam respeitados 

e organizados por seus usuários.

Via Interna
O Colégio Morumbi Sul disponibiliza a via interna, um espaço para embarque e desembarque de 

estudantes, com regras para que seu uso compartilhado atenda a todas as famílias com conforto e 

segurança.

É fundamental que os pais verifiquem as placas de sinalização dispostas no local, com indicações 

sobre entrada e saída, velocidade para trânsito no local (10km/h), espaços para embarque/ 

desembarque e/ou permanência enquanto o estudante estiver em atividade extracurricular, limitado 

ao tempo da aula.

Horário de abertura dos portões:
Das 06h45 às 08h10

Das 11h45 às 13h45

Das 17h15 às 18h40
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Procedimentos Disciplinares do Colégio Morumbi Sul

Serão aplicadas as sanções previstas em nosso Regimento Escolar de acordo com a gravidade e 

severidade da falta cometida, avaliadas pela equipe pedagógica.

Ao somar três advertências, o estudante recebe uma suspensão e a convocação dos responsáveis na 

escola. Caso tenha três suspensões ao longo do ano, será avaliada a permanência do aluno na 

instituição. A postura do estudante será observada em todos os ambientes educacionais do Colégio 

Morumbi Sul: salas de aula (físicas e on-line), transporte, campeonatos, vivências pedagógicas etc. 

As sanções são:

• advertência verbal;

• advertência escrita;

• atividades educativas de integração à cultura escolar;

• atividade socioeducativa;

• suspensão de alguma ou de todas as atividades escolares, definida conforme a gravidade da 

falta;

• transferência consensual para outro estabelecimento de ensino, garantindo-se a continuidade 

de seus estudos.

As sanções não necessariamente devem seguir essa ordem e serão aplicadas mediante gravidade 

da ação.
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Período Estendido

O Colégio Morumbi Sul oferece uma ampla programação de atividades e cursos, nos mais diversos 

campos do conhecimento, proporcionando a formação global do estudante em Período Estendido.

O Período Estendido atua de forma a promover a sociabilização, o desenvolvimento e o bem-estar do 

estudante, com ampla programação de atividades, alimentação balanceada, espaço de descanso, 

acompanhamento pedagógico e ensino internacional.

Núcleos de Atividades

Núcleo Esportivo
• Natação • Balé  •  Judô •  Futsal •  Voleibol • Basquetebol • Handebol  • Ginástica Artística 

• Capoeira • Dança • Patins • Skate • Krav Maga • Le Parkour • Circo 

Núcleo Artístico-cultural
 • Culinária e Horticultura • Musicalização • Atividades Artísticas • Teatro

Núcleo de Inovação e Criatividade
• Inglês • Acompanhamento pedagógico • Debates Contemporâneos • Projeto de Vida

• Plantão de Dúvidas.

Rotinas

As rotinas do Período Estendido são pensadas para cada segmento, seguindo as seguintes 

especificidades:

 • 2, 3 ou 5 vezes na semana

 • Até as 17h45, com a opção do Espaço Ludo até as 19h.

Infantil e EFAI

1. Higienização 

2. Almoço sem opção de jejum 

3. Descanso 

4. Acompanhamento da execução da lição de casa (sem correção) 

5. Participação nas atividades eletivas em que o estudante estiver inscrito

6. Lanche da tarde

7. Organização para a saída 

9. Encaminhamento para o Espaço Ludo

31



EFAF 

Pensando na faixa etária e na construção da autonomia, a rotina dos estudantes mais velhos é de 

responsabilidade dos próprios.

1. Almoço 

2. Acompanhamento da execução da lição de casa (sem correção) 

3. Participação nas atividades eletivas em que estiver inscrito

4. Lanche da tarde

5. Organização para a saída 

6. Encaminhamento para o Espaço Ludo

Permanência: alunos da Educação Infantil e EFAI não poderão ficar no Colégio para as atividades 

opcionais sem estar acompanhados por um adulto responsável. Às famílias que não têm 

disponibilidade para promover essa locomoção durante as atividades opcionais, sugerimos que 

contratem o serviço do Período Estendido.

Acesso: as crianças da Educação Infantil deverão entrar pelo portão da Ed. Infantil. A partir do 1o ano, 

o acesso se dará pelo portão do pátio central. 

* Os estudantes deverão usar uniformes do colégio e/ou trajes das atividades, conforme divulgado.

* Os inspetores, monitores ou auxiliares de desenvolvimento os encaminharão para as atividades. 

* Enquanto perdurar a pandemia, o responsável deverá se ausentar e retornar para buscar o 

estudante ao término da atividade. 

Espaço Ludo
Brincadeiras e atividades dirigidas até as 19h, enquanto as crianças aguardam a chegada de seus pais 

ou familiares para levá-los de volta para casa.

Amarelinha • Esconde-esconde • Caça ao tesouro • Oficina de pintura • Contação de histórias • Jogos 

e gincanas
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Programa Internacional

O Programa Internacional é a proposta de ensino bilíngue do Colégio Morumbi Sul, estruturado da 
seguinte forma: 

CLIL 
A metodologia aplicada na Proposta Pedagógica do Programa Internacional é a do CLIL, cuja sigla 
significa “Content and Language Integrated Learning”, na qual os estudantes têm aulas em Inglês e 
não aulas de Inglês. É uma abordagem concentrada em dois aspectos que pretendem desenvolver 
competências linguísticas e entrega de conteúdo ao mesmo tempo.

PBL 
Os projetos (PBL - Project Based Learning)  têm como objetivo exercitar a fluência e colocar o 
estudante em contato com a cultura anglo-americana por meio de temas escolhidos pela turma de 
acordo com o interesse e de forma democrática, em paralelo ao material didático. Ele muda 
trimestralmente, de modo que os estudantes podem escolher mais de um tema ao longo do ano e 
ter contato com vários aspectos culturais e sociais pertinentes à Língua Inglesa, envolvendo as 
disciplinas de Language Arts, Math, Science e Geography.

Parceria com a BE - Bilingual Education 
A parceria com a BE - Bilingual Education acontece do Elementary 3 até o Middle School, em forma 
de material didático e suporte pedagógico, observação e feedback de aulas. A BE fornece os 
materiais da National Geographic, que são divididos em duas partes: Language e Science. Este 
material é americano, mas parametrizado com o currículo brasileiro, ou seja, o estudante soma 
conteúdos e pode vivenciar um currículo internacional em uma aula 100% em inglês.

As turmas
Este programa está disponível para estudantes do Elementary 1 até o High School (Ensino Médio). 
Dentro de cada turma, considerando que o estudante participou de todo o curso desde o 
Kindergarten, espera-se um certo desenvolvimento de inglês sendo: 

Tempo de Aula 
As aulas são imersivas e nelas os estudantes são expostos à Língua Inglesa durante três horas e vinte 
minutos /aula por semana divididas em duas aulas semanais, às segundas e quartas-feiras, de 1h40 
cada.

Dupla Certificação
Com a parceria estabelecida entre o Colégio Morumbi Sul e a Advantages School International , os 
estudantes que concluem o High School no Programa Internacional recebem uma dupla certificação, 
nacional e internacional, que lhes permite candidatar-se a vagas em diversas universidades 
americanas e brasileiras.

Acesso à plataforma ASI
A partir do nono ano, os estudantes passam a utilizar, além dos livros e projetos, uma plataforma 
americana digital por meio de chromebooks, na qual serão abordados os mesmos temas estudados 
pelos estudantes em escolas nos EUA. Assuntos como gramática, literatura, história, política mundial 
entre outros, serão tratados ao longo do curso. Após alcançarem cinco créditos na plataforma, e 
manter uma média de 8,0 nas disciplinas dos currículos brasileiro e americano, com a dupla 
certificação os estudantes têm a facilidade de ingressar na Universidade de Nevada, por intermédio 
da parceria com Colégio Morumbi Sul. 
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Sistema Anglo de Ensino
O material didático do Sistema Anglo disponibiliza uma proposta equilibrada entre 
as práticas pedagógicas tradicionais e contemporâneas, criando possibilidades para 
o desenvolvimento das habilidades e competências fundamentais à autonomia de 
estudo, tão necessária para o futuro profissional do aluno.

Advantages School International
Os alunos do Programa Internacional (Middle e High School) utilizam plataforma de 
ensino da Advantages School International - ASI, reconhecida como uma das 20 
maiores escolas on-line dos Estados Unidos.

Be – Bilingual Education
O Be – Bilingual Education- é o currículo de educação bilíngue integrado à formação 
dos estudantes na Educação Infantil. Sua metodologia utiliza material exclusivo da 
National Geographic Learning, que visa formar estudantes com repertório 
acadêmico amplo, fluentes e proficientes em duas línguas de instrução.

Cultura Inglesa
Com a expertise de quase 80 anos de experiência no ensino bilíngue, essa parceria 
fortalece a base educacional na formação em um segundo idioma.

Ecossistema Google For Education
Plataforma educacional com recursos que facilitam o desenvolvimento da 
aprendizagem em ambientes digitais e compartilhados, como Classroom, Forms, 
Presentation e Docs, além de outros meios de compartilhamento de exercícios, 
pesquisas e realização de trabalhos, individualmente ou em grupo.

Layers Education
O App Agenda Digital MS organiza o dia a dia dos alunos e famílias de maneira 
simples e fácil. É possível direcionar mensagens a canais específicos, publicar 
eventos, diários de aula, videoaulas e muito mais.

Plurall
Plurall é a plataforma de estudos e ensino do Sistema Anglo, voltada para a 
realização de tarefas escolares e dirigida a coordenadores, professores, alunos e 
responsáveis, sendo acessível a qualquer hora e em qualquer lugar.

Parceiros
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https://www.advantagesschool.com/
https://beducation.com.br/
https://www.culturainglesa.com.br/
https://edu.google.com/intl/pt-BR/?modal_active=none
https://layers.education/
https://www.plurall.net/


Instituto Morumbi Sul
Braço de formação continuada do Colégio, surgiu com a proposta de realizar cursos 
de capacitação para os profissionais ligados à educação, em todos os segmentos.

Clínica Infantil Santa Isabella
Serviço de atendimento de enfermaria para alunos durante o período de aula, em 
posto instalado na escola, com extensão para consultas gratuitas na Clínica, situada 
na Chácara Santo Antônio.

Grupo Qualyfood – Equipe Tria
Equipe de nutricionistas especializadas em nutrição escolar, promove atendimento 
ao Colégio Morumbi Sul, desde o Berçário até a elaboração e acompanhamento do 
cardápio disponibilizado para as refeições dos alunos e colaboradores, visando uma 
alimentação saudável e balanceada.

Árvore de Livros
A plataforma Árvore de Livros estimula a leitura e promove o desenvolvimento de 
habilidades, além de ampliar o repertório cultural do estudante, pois o conecta 
com um vasto conteúdo em todas as áreas do conhecimento e atualidades.

Par literatura
A Par literatura é uma plataforma educacional desenvolvida pela SOMOS Educação 
que conecta crianças e jovens ao universo literário, de maneira prática e simples. A 
literatura é parte importante do processo pedagógico e contribui com 
a aprendizagem do aluno e sua formação pessoal.

Editora Moderna 
Livros didáticos destinados ao conteúdo de Português e Matemática para os 
estudantes do Ensino Bilíngue no EFAI - 1ºs e 2ºs anos.

Matific
Plataforma de matemática digital projetada por especialistas em educação. 
Matemática Gamificada para alunos do Ensino Infantil ao Fundamental, com 
conteúdos alinhados à BNCC e aos principais livros didáticos.
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11 3594-0600

Rua N. Sra. do Bom Conselho, 351

Morumbi Sul, São Paulo, 05763-470

morumbisul.com.br

https://morumbisul.com.br/#
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