
INSTITUTO  SYLVIO PASSARELLI 
Tel: (11) 3784-4904 (aceita à cobrar)

Secretaria: 2ª à 6ª das 9h às 17:30
Rua Cachoeira Poraquê, 260 

Cohab Raposo Tavares / São Paulo/ SP 
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AULAS DO CIRCUITO CIDADÃO:
(horário obrigatório)

6 e 7º ano: 2ª feira 14:10h às 17:30h
3ª feira 16h às 17:30h
Mais horário de equipe.

8º ano: 2ª feira 14:10h às 17:30h
3ª feira 14:10h às 16h
Mais horário de equipe.

9º ano: 2ª feira 14:10h às 17:30h
4ª feira 16h às 17:30h
Mais horário de equipe.

Médio: 2ª feira 14:10h às 17:30h
4ª feira 16h às 17:30h
Mais horário de equipe.

AULAS EXTRAS:

G. Estudos para alunos (6º à 8º ano):
4ª feira: 16 às 17:30h

Basquete para alunos : 5ª feira: 14h às 15h

Boxe para alunos : 5ª feira: 16h às 17:30h

Teatro para alunos : 6ª feira: 14:10h às 15:40h

Capoeira para alunos : 6ª feira : 16h às 17:30h

Zumba para Mães e amigas: 
4ª feira: 14h às 15h

Artesanato/Crochê para mães e amigas: 
5ª feira: 14h às 16h

Voluntariados e apoio ao ISP
Ajude de várias formas. Informe-se

CUIDE DAS PESSOAS

CUIDE DA NATUREZA CUIDE DOS ESPAÇOS

CUIDE DA CULTURA

LIBERDADE              RESPEITO             



ENTENDA MELHOR
1. Educandos = Alunos                                            

2. Educadores = professores e funcionários

3. Eixo = período de 1 bimestre,  ao final do qual as 
turmas trocam de educador

4. entre eixo = semana de troca de eixo, com atividades 
especiais, obrigatórias ao projeto.

5. Assembleia =  reunião geral para discutir, analisar e/ou  
decidir assuntos em comum

6. Biblioteca - para  ler e estudar. Para levar livros 
emprestados é só anotar no caderno

7. psicóloga = Disponível para os educandos, fale na 
secretaria se quiser agendar

8. Horário livre =– todo educando tem direito a 
frequentar o Instituto fora das atividades

9. Horário restrito = O educando que estiver nessa 
condição não pode frequentar o ISP fora do horário de 
suas atividades

FAMILIAS

AULAS

AUTONOMIA, CONHECIMENTO E DIGNIDADE
É o que o ISP oferece. Esperamos que você se esforce na busca destes 6 valores:

Comunicação .......................................... habilidade para a expressão não violenta.

Iniciativa ........... habilidade para buscar soluções adequadas, por conta própria.

Verdade .............. competência para o enfrentamento social por critérios justos.

Participação .......................... competência para superar limites pessoais e sociais.

Respeito ............................. capacidade de agir pela não inferiorização de pessoas.

Solidariedade ............... capacidade de apoiar pessoas em situação de fragilidade.

VOCÊ PRECISA SABER

1) A presença é obrigatória Na 1ª semana de aula, após o entre eixo.

2) Em cada eixo você pode faltar só 2 dias com cada professor.

Se estourar em faltas, você tem 10 dias úteis para regularizar a situação.

3) Atestado médico NÃO abona faltas (só abona em caso de afastamento).

4) Cada 4 atrasos equivalem à uma falta. Respeite os horários de entrada e saída.

5) Cozinha – Só pode ser utilizada com autorização.

6) Não é permitido trazer amigos ou parentes sem autorização.

7) O computador do 2º andar é para uso dos educandos. Se precisar imprimir, fale conosco.

8) educandos do fundamental só podem sair durante horário de aula com autorização dos pais.

9) O Educando que vier em horário livre deve estar disposto a ajudar no que for possível.

10) não é permitido que os educandos entrem/ saiam várias vezes ao dia ou fiquem no portão.

GRUPOS DE ESTUDOS

REUNIÕES E ASSEMBLEIAS

TEATRO CAPOEIRA

MAES E VOLUNTÁRIAS

ATITUDE

SEJA BEM VINDO AO ISP

Aqui acontecem aulas e atividades, em um 
espaço de respeito e conhecimento. nosso 

objetivo é apoiar crianças e adolescentes em seu 
desenvolvimento pessoal e para isso, a equipe 
está sempre pronta a apoiar você e sua família.

Em troca pedimos seu respeito. 
Respeito aos educandos. Respeito aos 

educadores. Respeito às regras, instalações e 
atividades.

Aqui existem acordos para uma convivência 
harmoniosa e positiva. Alguns estão no 

regimento e outros são informais: se informe e 
respeite-os.

Se você conhece algum educando do ISP 
sugerimos que esteja aberto à conhecê-lo 

novamente. Dê uma chance aos outros... e à você 
mesmo. 

NossA comunicação com as famílias é pelo 
Whats App. Mantenha seu cadastro atualizado.

Temos uma caixa de sugestões, use-a!

EIXOS E MANGOS
VOCÊ FARÁ PARTE DE UMA TURMA E DE UMA EQUIPE

AULAS DE EIXO: você terá aulas 2 x semana. São 4 eixos/ano: vida, mundo, lógica e comunicação

EQUIPES: todo educando deve escolher uma equipe, aprendeer qual é sua tarefa e desempenhá-la com dedicação. 

Sua equipe conta com você para fazer o ISP cada vez melhor.

MANGOS: um dinheiro interno, entregue aos educandos e voluntários por sua ajuda ao ISP.

equipes: artes, bazar, biblioteca, economia, esporte, meio ambiente, nutrição.

VIDA


