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Hino do Colégio 

 

Ir. Glicéria Diniz, OSB (Letra) 

Ir. Fortunata T. Miranda, OSB (Música) 

De mãos dadas preparemos 

        Mundo novo, nova era 

E, assim, todos teremos 

Uma nova primavera 

 

Ciência, Fé e Fraternidade 

Bebamos à sociedade 

Todos juntos, lado a lado 

No Colégio Imaculado 

 

Em Olinda, com seus mares 

Moldaremos rosto novo 

Embalados em cantares 

Construímos novo povo 

 

Passos ledos, caminhemos 

Confiantes e libertos 

O futuro preparemos 

De mente e olhos abertos 

 

Que a semente semeada 

Dentro em nosso coração 

Traga a messe desejada 

Para fazer bela missão.  
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Palavra da Direção 

 
  

         

        Assim dizia o apóstolo Paulo: "A esperança não 

ilude, reconhecemos o amor de Deus derramado em 

nossos corações" (Rm 5:5), fundamentado nesse amor é 

que construímos o jeito de fazer educação. 

         Um trabalho fundamentado em um dos preceitos de 

São Bento: "Uma Escola de Serviço do Senhor", que há 65 

anos acredita na sua missão educativa, na força da 

transformação social baseada nos mandamentos cristãos. 

         É com enorme satisfação e orgulho que alcançamos, 

pelo quinto ano consecutivo, o 1° Lugar Geral no ENEM 

(média das notas objetivas), um resultado fruto do 

comprometimento da ESCOLA e da FAMÍLIA, construídos a 

partir de Valores Beneditinos. 

Equipe Gestora Imaculado  
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História 

 
 

       O trabalho educacional das Irmãs Beneditinas 

Missionárias de Tutzing teve início na Academia Santa 

Gertrudes, situada no Sítio Histórico de Olinda.  

       Em meados dos anos 50, as irmãs perceberam a 

necessidade, diante da demanda, de uma escola que 

atendesse às expectativas das famílias residentes em Bairro 

Novo, no que se referia à qualidade educacional, na 

perspectiva da formação integral de suas crianças. As irmãs, 

então, assumiram o desafio de fundar uma nova escola, 

dessa vez na planície.  

       Nasce, assim, no dia 02 de fevereiro de 1955, o 

Ginásio Imaculado Coração de Maria, sob a direção da 

Irmã Edmunda Montenegro, que abraçou a missão 

educativa da nova casa Beneditina que, anos mais tarde, 

passaria a ser denominada como Colégio Imaculado 

Coração de Maria.  

       Por ocasião da fundação do Ginásio Imaculado Coração 

de Maria, o contexto histórico e social na América Latina 

apresentava uma realidade de opressões e injustiças e, ao 

mesmo tempo, um desejo latente da Igreja Católica de 

construir a libertação do homem latino-americano. Anos 

mais tarde, a teologia da libertação foi a matriz inspiradora 

do processo pedagógico evangélico libertador que as 

escolas católicas adotaram.  

       Dessa forma, o Colégio Imaculado Coração de Maria já 

nasceu em sintonia com as urgências libertárias, inspirado 

pela Teologia da Libertação, fundado nos valores 

beneditinos e comprometido com os valores da família, 

do bem comum e com os princípios democráticos da 

sociedade. 
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Filosofia 

 
 

         

        O Colégio Imaculado Coração de Maria assume como 

princípio filosófico de sua missão pedagógica, ‘‘Vida e 

Formação’’, na busca de uma comunidade educativa 

centrada na pessoa. 

 

                      Princípios Pedagógicos 
 

        O Colégio Imaculado Coração de Maria orienta o 

aluno para:  

 

✓ Agir como sujeito de sua própria educação;  

✓ Assumir o seu processo de crescimento, a partir dos 

exercícios dos valores evangélico-libertadores;  

✓ Atuar como ser histórico, consciente de suas 

responsabilidades, fundado nos valores da família, do 

bem comum e dos princípios democráticos da 

sociedade inclusiva que buscamos. 
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 Missão 
 

         

        

 O Colégio Imaculado Coração de Maria é uma escola 

católica, de direcionamento ecumênico e tem como 

missão formar o cidadão capaz de exercer uma autonomia 

responsável, buscando na Regra Beneditina o exercício do 

diálogo, da escuta e do equilíbrio para construir e 

desenvolver habilidades de ouvir, interpretar e interagir com 

o senso crítico através da integração dos esforços de 

educadores, alunos e famílias, de forma que todos possam 

ensinar e aprender os fundamentos da cidadania, da 

democracia e do convívio social. 

 

                    Diferenciais 
 

✓ Investimento na formação dos alunos, fundamentado 

nos valores cristãos; 

✓ Interação entre a escola e a família pautada na 

confiança e cooperação mútua; 

✓ Compromisso com a aprendizagem de todos os 

alunos, através da sistematização e adequação 

curriculares, conforme a BNCC; 

✓ Equipe de profissionais qualificados, suporte e apoio 

pedagógico comprometidos, com a missão educativa 

do Colégio: “Vida e Formação”; 

✓ Incentivo à prática de esportes, refletido nos 

resultados positivos em apresentações e campeonatos 

municipais, estaduais e nacionais; 

✓ Seguro Educacional. 
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Serviços Oferecidos 

 

 

✓ Serviço de Orientação Religiosa (SOR) 

✓ Catequese: 1ª Eucaristia (6ºs Anos) e Crisma (9ºs Anos) 

✓ Serviço de Orientação Pedagógica (SOP) 

✓ Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

✓ Serviço de Orientação Disciplinar (SOD) 

✓ Departamento de Educação Inclusiva 

 

 

O Imaculado abre caminhos 
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Coordenação de Ed. Física 

         

        

        A Educação Física do Colégio Imaculado Coração de 

Maria é fundamentada nas reflexões sobre as necessidades 

atuais de ensino perante os alunos, na superação de 

contradições e na valorização da Educação. Por isso, 

consideramos os contextos e experiências de diferentes 

regiões, professores, alunos e da comunidade. Buscamos, 

como ação pedagógica da Educação Física, ampliar o acervo 

motor e estimular o senso crítico dos alunos por meio da 

expressão da cultura corporal em jogos e brincadeiras, 

danças, lutas, ginásticas e esportes. 

        Visando romper com a maneira tradicional como esses 

conteúdos têm sido tratados, consideramos necessário 

trabalhar as práticas corporais de forma mais reflexiva e 

contextualizada. Sendo assim, objetivamos propiciar aos 

alunos a apropriação crítica da cultura corporal de 

movimento, visando à formação de cidadãos autônomos, 

solidários e competentes motoramente, que possam 

usufruir e compartilhar as diversas formas da motricidade 

humana. 
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Bibliotecas 

        

        A biblioteca, na escola, tem a missão de contribuir para 

o alcance de metas qualitativas da educação, oportunizando 

aos membros da comunidade educativa o uso dos seus 

espaços em tempo livre, não apenas para a prática da leitura 

prazerosa, estudo e pesquisa, mas, também, para as 

atividades culturais recreativas oportunas, a fim de que o 

usuário se habitue ao espaço, extraindo dele todas as 

possibilidades para a aprendizagem.  

       A biblioteca tem como objetivo cooperar com o 

currículo escolar no atendimento às necessidades dos 

alunos, professores e demais membros da comunidade, 

proporcionando aos usuários materiais diversos e serviços 

bibliotecários adequados, dispondo para tal de um 

ambiente acolhedor, que favorece a formação e o 

desenvolvimento de hábitos e atividades afins.  

               Nossos alunos dispõem de duas bibliotecas e 

               Laboratório de Produção Textual. 

 

 

 

 



IMACULADO A ESCOLHA CERTA                                                11 
 

 

Biblioteca Monteiro Lobato  

    

        Atende os alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, com acervo adequado e 

atividades específicas. Neste espaço, além das atividades 

próprias de uma biblioteca, acontecem outras, como a hora 

do conto, dramatizações e trabalhos manuais. 
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Biblioteca Pio XII 

Espaço de acesso ao Conhecimento 

       

        Atende os alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio. Dispõe, além do acervo, de dois 

ambientes de estudos para os alunos: um para estudo e 

pesquisa em grupo e outro exclusivo para produção textual. 

        As bibliotecas são espaços da escola destinados à 

aprendizagem e ao conhecimento. Sendo assim, algumas 

normas são necessárias para que, tanto as atividades nela 

realizadas, quanto os serviços por ela prestados, 

transcorram de forma organizada e prazerosa. 

                          Nas Bibliotecas não é permitido: 
 

✓ Entrar com alimentos, bebidas e guloseimas em 

geral; 

✓ Utilizar aparelhos reprodutores de música;  

✓ Falar ao celular (conservá-lo no “silencioso” e em 

caso de necessidade, dirigir-se ao pátio do Colégio); 

✓ Confeccionar trabalhos individualmente ou em 

grupo, utilizando cartolinas, isopor, TNT, massa de 

modelar, tinta, cola ou outros materiais do gênero; 

✓ Utilizar a sala de estudo individual para formar 

grupos ou duplas; 

✓ Formar grupos acima da capacidade por mesa 

(número máximo de 4 alunos por mesa). 
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Serviço de Locação de Livros 

       

 

        O acervo das bibliotecas está à disposição da 

comunidade educativa, tanto para consulta (materiais de 

referência), quanto para locação. 

 

        Na Biblioteca Monteiro Lobato, o prazo para a 

devolução do livro locado é de dois (2) dias e na Pio XII é 

de oito (8) dias. Em ambas, há possibilidades de renovação. 
 

        É importante salientar que usufruir dos livros da 

Biblioteca é um direito de todos, sendo assim, é necessário 

que o responsável pela locação: 

✓ Cuide do livro, mantendo-o conservado e sem 

rasuras; 

✓ Entenda que se a locação foi feita em seu nome, 

portanto não é permitido o repasse a terceiros 

(qualquer dano ou extravio é de responsabilidade 

de quem registrou a locação); 

✓ Cumpra o prazo para a devolução, mesmo que 

deseje a renovação, caso contrário acarretará 

pendências. 
 

        Observações: para os alunos da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, contamos com a 

colaboração e o acompanhamento dos Pais e/ou 

Responsáveis, nos itens acima citados.  
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Horários 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Manhã: 7h às 11h30min 

Tarde: 13h às 17h30min 

Ens. Fundamental Anos 

Iniciais 

 (1 o ao 5 o Ano) 

Manhã: 7h às 11h40min 

Tarde: 13h às 17h40min 

Ens. Fundamental Anos 

Finais  

6 o e 7 o Ano: 7h às 11h40min 

8º Ano: 7h às 12h20min 

9º Ano: 7h às 12h20min (podendo 

ter sétima aula até às 13h)  

Monitoria: seg. e quar. (13h às 17h) 
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Horários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

 

         

 

         

 

        Alertamos os senhores Pais e/ou Responsáveis da Educação 

Infantil ao Ensino Médio sobre a necessidade e importância do(a) 

aluno(a) cumprir o horário de entrada no Colégio, a fim de estar 

presente nas atividades da primeira aula. Em caso de atraso no 

horário de entrada, há uma tolerância de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Médio 

1o e 2o Ano 

Manhã: 7h às 11h40min (podendo ter sétima aula todos os dias pela manhã)  

Tarde: 14h às 18h15min (terças e quintas-feiras) 

Nos 1os Anos: aulas opcionais de Espanhol (horário a ser definido) 

3o Ano  

Manhã: 7h às 13h05min (podendo ter sétima aula todos os dias pela manhã)  

Tarde: 14h às 18h15min (terças e quintas-feiras) 

Simulados: sábados 

Monitoria: segundas e quartas (13h às 17h) 

 

*Nas sextas-feiras: Laboratório de Produção Textual para o Ensino Médio 

das 14h às 15h30min. 

*Em caso de alterações, comunicaremos em circular específica. 
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Portões de acesso 

 
 

         

Portão A - Recepção Principal - Rua Ambrósio de Barros Leite 

✓ Das 6h às 18h30min 

Atendimento: 

Secretaria: 7h às 12h / 13h às 16h (segunda a quinta) 

                     7h às 12h /13h às 15h (sexta-feira) 

Tesouraria:  7h às 12h / 13h às 16h (segunda-feira a quinta-feira)  

                       7h às 12h / 13h às 15h (sexta-feira) 

 

Portão B - Rua João Manguinhos - Quadra Poliesportiva  

✓ 6h às 18h: Acesso apenas para fornecedores e portadores dos 

alunos do turno da tarde, após o fechamento dos Portões C e D. 

 

 

Portão C - Rua João Manguinhos (alunos da Educação Infantil) 

✓ Manhã:  6h às 7h30min e das 11h às 13h30min  

✓ Tarde:   17h às 18h  

 

 

Portão D - Rua Pereira Simões (alunos do Ens. Fund. Anos Iniciais) 

✓ Manhã:  6h às 7h30min  

✓ Tarde:    11h20min às 13h30min e das 17h20min às 17h50min  
 

     
    *Após o fechamento dos Portões C e D, o acesso será, exclusivamente,  

    pelo Portão A (Principal), onde serão acolhidos pela recepcionista. 
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Normas Gerais 

        

        “Não é permitida a circulação de pessoas alheias ao 

ambiente escolar (pais de alunos, ex-alunos, 

entregadores, prestadores de serviço) sem a prévia e 

devida identificação e acompanhamento de funcionário 

da instituição, como preceitua a Lei Estadual 14.617-12.”  

       Art. 1º - Ficam as escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio das redes públicas e privadas do 

âmbito do Estado de Pernambuco, proibidas de permitir a 

entrada e circulação de pessoas alheias ao âmbito escolar 

durante os turnos de aula ou em seus intervalos, sem a 

devida identificação e acompanhamento de funcionário da 

instituição de ensino.  

       § 1º A proibição descrita no caput deste artigo estende-

se, dentre outros, aos pais de alunos, ex-alunos, 

entregadores e prestadores de serviços de qualquer 

natureza.          

        A pontualidade do aluno para o início das aulas é 

fundamental para a sua aprendizagem. Cabe aos pais e/ou 

responsáveis cumprirem o horário estabelecido para que 

não haja atrasos e, por conseguinte, perda de aula. Esta é 

uma observação importante e necessária que abrange, 

também, os alunos da Educação Infantil, cujas atividades 

iniciais da primeira aula fundamentam as demais 
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Normas Gerais 

 

 

programadas, o que reforça a importância da presença do 

aluno (Contrato Educacional – Cláusula 3ª). 

        O aluno (do 6º Ano ao Ensino Médio) que chegar após 

o início da primeira aula, deverá aguardar no espaço 

reservado pela escola para acesso à segunda aula. Após a 

segunda aula, o aluno só terá acesso à sala de aula mediante 

justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. 

        Após a entrada do aluno no Colégio, só será permitida 

sua saída antes do término das aulas mediante 

apresentação de justificativa formalizada por escrito pelo 

responsável e confirmado pela coordenação com a família, 

devendo o aluno receber autorização da coordenação 

específica para a referida saída antecipada. 

        Cada família deverá estar atenta aos horários de saída 

dos alunos. 

        Após o horário regular, há uma margem de 30 minutos 

para, em local determinado pela escola, o aluno aguardar 

seu portador. A permanência do aluno nas demais 

dependências não será autorizada. 

        No Ensino Médio, no horário da tarde (terça-feira e 

quinta-feira), o retorno dos alunos deve ser devidamente 

monitorado pelos Pais e/ou Responsáveis, em parceria com 

o Colégio. 
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Normas Gerais 

 

 

        Os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais devem 

aguardar os portadores na área do prédio onde estudam (1º 

ao 4º Ano). Não é permitido passar para o espaço do 

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, a não ser que 

estejam acompanhados pelos Pais e/ou Responsáveis. 

        Como há restrição legal sobre a atuação da vigilância 

privada em via pública, o Colégio não pode assumir 

responsabilidade pela segurança dos alunos no trajeto para 

casa ou daqueles que aguardam seus pais ou motoristas nas 

calçadas. Recomenda-se, por isso, que os alunos esperem o 

portador dentro do Colégio. 

        Não é permitido aos Pais/Responsáveis ou portadores, 

registro de imagens dos alunos sem autorização do Colégio 

ou das famílias; 

        Não é permitido o acesso em sala de aula dos pais/ 

responsáveis ou de qualquer pessoa que não esteja 

matriculada no Colégio. 

        Não é permitido qualquer tipo de descaracterização, 

no todo ou em parte, do fardamento escolar, como 

customização, rasgos, desfiados, bordados, desenhos ou 

frases. 
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Normas de Convivência 
 

         

         Considerando as normas de convivência social 

estabelecidas em nosso Regimento, não será permitido ao 

aluno imaculado: 

✓ Desrespeitar a integridade física e/ou moral dos 

professores, colegas e demais funcionários da 

escola; 

✓ Danificar o patrimônio escolar, ou seja, quebrar, 

riscar, pichar paredes ou mobiliários, aparelhos e 

demais objetos que pertençam à escola; 

✓ Usar na sala de aula aparelho de telefonia celular, 

ipod, câmeras digitais e similares, exceto com prévia 

autorização do professor para aplicações 

pedagógicas (Contrato Educ. Cláusula 16ª parág. 5º); 

✓ Manter os celulares, em sala de aula, desligados ou 

no modo silencioso. Em dias de provas, os celulares 

serão retidos sobre a mesa do professor ou fiscal; 

✓ Fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou trazer 

substância que provoque dependência física ou 

psíquica, dentro do Colégio, em suas imediações ou 

em atividades externas promovidas pela escola; 

✓ Instigar movimentos de indisciplina individual ou 

coletiva, bem como participar desses movimentos 

dentro do Colégio e nas suas imediações, ou ainda, 

em atividades promovidas pela escola, em qualquer 

local; 
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Normas de Convivência 

 

✓ Usar ou portar qualquer instrumento cortante e/ou 

perfurante (faca, estilete ou outros) e/ou objetos que 

possam causar danos ao mobiliário escolar ou às 

pessoas; 

✓ Portar impressos, gravuras, revistas ou qualquer 

outro material contrário à moral, aos princípios 

nacionais e à filosofia cristã do Colégio; 

✓ Divulgar, em qualquer mídia, escritos, logomarcas, 

imagens ou qualquer material sobre o Colégio ou 

seus profissionais e estudantes, captados em 

qualquer espaço da escola, sem a autorização escrita 

do setor competente; 

✓ Trazer pessoas estranhas ao Colégio sem 

autorização prévia; 

✓ Fazer pedágio ou efetuar qualquer tipo de transação 

comercial, promoção ou outros eventos, dentro ou 

fora do Colégio, exceto com autorização escrita da 

Direção, bem como vincular ao nome do Colégio a 

venda de rifas, ingressos ou semelhantes; 

✓ Utilizar piscina, quadras, auditórios, laboratórios e 

outra qualquer dependência sem a presença de um 

profissional do Colégio;   

✓ Permanecer na sala de aula na hora do recreio; 

✓ Entrar em sala de aula com celular ou similares em 

dias de prova;  
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Normas de Convivência 

 

✓ Apresentar gestos e/ou atitudes explícitas de intimidade 

inadequada no interior do Colégio; 

✓ Permanecer no espaço escolar fora da carga horária, exceto 

quando fizer parte de atividade complementar, mediante 

autorização da Coordenação do setor. 

 

        O comportamento do educando que contrarie as 

normas de convivência elencadas, traduzindo 

descumprimento dos deveres e revelando-se inadequado 

ao funcionamento das atividades da escola ou das relações 

na comunidade educativa, deverá ser passível de 

intervenção com a aplicação das medidas educativas 

disciplinares.  

        Estas medidas deverão ser aplicadas pelas 

Coordenações Disciplinar e/ou Pedagógica e, em casos de 

maior gravidade, pela Direção.   
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Medidas Educativas 
 
 

1ª - Advertência verbal ao educando.      

2ª - Advertência escrita registrada ao educando. 

3ª -Advertência escrita registrada com solicitação de 

comparecimento dos Pais e/ou responsáveis pelo 

educando. 

4ª - Atividades de reflexão e integração, com a intervenção 

do Serviço de Orientação Educacional (SOE), na escola e/ou 

junto à família. 

5ª - Intervenção e realização de atividades socioeducativas, 

propostas pela Coordenação Disciplinar. 

6ª - Quando o estabelecimento de ensino verificar que, 

após desenvolver trabalho psicopedagógico com ações 

socioeducativas, o (a) estudante não corresponde às 

expectativas atitudinais no ambiente escolar, deve: 

I. Produzir advertência escrita e encaminhá-la aos pais 

e/ou responsáveis; 
 

II. Havendo reincidência, o Colégio encaminhará nova 

notificação à família, ao Conselho Escolar e/ou 

Diretoria, para que, juntos, possam chegar a uma 

melhor solução, com medidas cabíveis; 
 

III. Em caso de omissão da família, o fato será 

encaminhado ao Conselho Tutelar; (Regimento 

Escolar – Art. 155 parágrafo único – inciso III).  
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Medidas Educativas 
 

 

       Observação 1: Poderá a escola utilizar-se ainda das 

políticas conferidas por lei que atendam às necessidades 

específicas do ato indisciplinar, em conformidade com a 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

       Observação 2: No caso de danos pessoais ou 

patrimoniais da Instituição, ocasionados por má conduta do 

aluno, cabe ao Colégio tomar todas as providências 

disciplinares e legais, sobretudo junto à família para 

reparação/restituição e/ou ressarcimento do dano, 

compensando o prejuízo (Contrato Educacional Cláusula 5ª). 
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Direitos e Deveres das Famílias 

 

Direitos da família, conforme estabelecido no 

Regimento Interno Escolar 

✓ Ser atendida pela Equipe Pedagógica nos dias e 

horários pré-estabelecidos, através de 

agendamento, ou em qualquer momento que, por 

urgência, se fizer necessário; 

✓ Obter informações sobre o desenvolvimento 

escolar do(a) seu/sua filho(a); 

✓ Ser respeitada em suas ideias sociais, políticas, 

culturais e religiosas; 

✓ Recorrer a quem de direito quando se sentir 

prejudicada; 

✓ Ser informada sobre todas as atividades 

programadas pelo Colégio ao longo do ano letivo. 
 

Deveres da família, conforme estabelecido no 

Regimento Interno Escolar 

✓ Respeitar a proposta de formação cristã e 

beneditina do Colégio; 

✓ Acompanhar, como primeiros educadores, a vida 

escolar de seus filhos, como também todo processo 

de crescimento e amadurecimento, incentivando-

os e apoiando-os; 

✓ Valorizar o contato com o Colégio, principalmente 

nas reuniões e plantões pedagógicos (entrega de 

resultados das avaliações), compartilhando, na 

ocasião, com o(a) professor(a) as dificuldades 

apresentadas pelo(a) estudante;  
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Direitos e Deveres das Famílias 

 

✓ Respeitar os estudantes em geral no âmbito escolar, 

principalmente no que se refere ao horário escolar 

de entrada e saída, não os abordando, 

independentemente da motivação e em caso de 

necessidade, para a resolução de qualquer situação, 

procurar a Equipe Pedagógica do Colégio. 

✓ Respeitar o estado de saúde de seu/sua filho(a), não 

o enviando doente ao Colégio; 
 

Observar as normas da rotina interna: 
 

✓ Respeitar os horários de entrada e saída 

estabelecidos; 

✓ Acatar a sistemática de agendamento para 

atendimento nos diversos setores do 

estabelecimento; 

✓ Assumir que a responsabilidade sobre o(a) 

estudante, após o horário da tolerância de saída do 

Colégio. 

✓ Evitar a permanência no Colégio, após o horário de 

saída dos estudantes; 

✓ Entender que o contato com os professores deve 

ser mediado pelas coordenações, exceto nos 

plantões pedagógicos ou horários de 

disponibilidade. 

✓ Respeitar as determinações e orientações dadas aos 

funcionários do Colégio. 

✓ Entender que é proibida a entrada e a circulação no 

ambiente interno do Colégio, sem a devida 
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Direitos e Deveres das Famílias 

 

 

autorização da Diretoria e acompanhamento de um 

funcionário do estabelecimento, conforme 

estabelece a Lei Estadual nº. 14.617 de 10 de abril 

de 2012; 

✓ Prover seu/sua filho(a) do material didático 

necessário para o desempenho de suas atividades 

escolares, bem como do fardamento completo 

indicado pelo Colégio; 

✓ Procurar esclarecer as dúvidas com os setores 

competentes. 
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Fardamento Escolar 
 
 

         

        O uso do fardamento oficial (completo) é obrigatório 

durante todo o ano letivo, para a frequência às aulas, 

inclusive as avaliações e atividades escolares fora do horário 

regulamentar. (2ª chamada das avaliações, excursões 

pedagógicas, simulados, aulões) Contrato Educacional - 

CLÁUSULA 3ª. 
 

 

 

✓ Camisas produzidas para eventos específicos do 

calendário de atividades escolares, não consideramos 

como uniforme escolar;   

✓ O sapato do fardamento é tênis nas cores preto, 

azul, cinza ou branco. Outro tipo de calçado não será 

permitido, exceto na Educação Infantil com o uso do 

tênis ou sandália preta com velcro. 
 

        Solicitamos o compromisso dos senhores Pais e/ou 

Responsáveis, no sentido de não permitirem que seu (sua) 

filho(a) descumpra a norma do Colégio.  
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Fardamento Escolar 
 

 

Modelos 
                                  Educação Infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º Ano 

 

 

                   

 

 

 

            

 

 

Não é permitido o uso de calça legging. 
   

 
 

 

Bermuda de Tactel 
Azul Marinho 

 

Calça de Tactel 
(Azul Marinho) 

 

Calça de Brim 
(Azul Marinho) 

 

Opcional 

 

Bermuda de 
Helanca 

(Azul Marinho) 

 

Calça de Tactel 
Azul Marinho 

 

Regata com detalhes em cor azul e variações 
dessa cor entre as turmas do Infantil I ao IV. 
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Fardamento Escolar 
 

 
 

 

Ensino Fundamental Anos Finais  

(6º ao 9º Ano) e Ensino Médio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 
Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano) e Ensino Médio 

 

 

 

*Calça legging oficial do Colégio: uso exclusivo para as aulas de 

Educação Física do 6º Ano ao Ensino Médio (Opcional).  

Bermuda de Helanca 
(Azul Marinho) 

 

*Calça legging 

opcional 

 

Não é permitido o uso de calça legging.  
 

Calça de Brim 
(Azul Marinho) 

 

Ensino Médio só de 
Calça de Brim 
(Azul Marinho) 
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Frequência - Regimento Escolar 
 

 
        

        Nos termos da lei 9394/96, a frequência permanece 

obrigatória, necessitando o aluno atingir, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) correspondente ao ano letivo 

que tem 200 dias. O descumprimento poderá interferir na 

aprovação do aluno;  

        A alteração na lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, publicada em abril de 2013, estipula para o aluno 

da Educação Infantil, a frequência mínima de 60% em sala 

de aula (4 e 5 anos de idade);  

        Os casos de ausência do aluno em qualquer atividade 

escolar deverão ser comunicados à coordenação. A 

remarcação de data e horário para realização da atividade 

que não foi realizada (trabalhos, avaliações ou outros), é de 

competência da Escola; (Contrato Educacional Cláusula 

2ª, parágrafo 2º e 3º); 

        O aluno que faltar no período oficial de avaliações 

(com exceção dos Simulados), deverá apresentar atestado 

médico e requerer, mediante o pagamento de uma taxa na 

tesouraria do Colégio, uma nova oportunidade de 

verificação de aprendizagem; 

        Nos Simulados do 6º ano ao Ensino Médio não haverá 

2ª chamada; 

        A Coordenação Pedagógica informará ao aluno sobre 

o calendário para realização das avaliações pendentes. Os 

pais e/ou responsáveis deverão encaminhar o aluno na data 

e horário previstos. 
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Frequência – Regimento Escolar 
 

      

         Assim como os demais componentes curriculares do 

Colégio, as atividades de Ensino Religioso, Arte e Educação 

Física permanecem com obrigatoriedade do 1º Ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.  

Diante da importância e obrigatoriedade legal 

da frequência do aluno na escola, salientamos:  
✓ O calendário escolar não será modificado para se 

adaptar as necessidades particulares das famílias ou 

atividades do aluno não programadas pelo Colégio 

tais como viagens, confraternizações, aniversários e 

outros. 

✓ Nos dias e horários das atividades de Educação 

Física, os alunos dispensados por atestado médico 

deverão permanecer no ambiente da aula. 

✓ Os professores de Educação Física podem solicitar 

trabalhos escritos conforme os conteúdos 

desenvolvidos na aula. 

✓ São considerados aptos à prática de esportes e 

Educação Física os alunos que não formalizarem o 

pedido de dispensa, sendo de total 

responsabilidade das famílias quaisquer problemas 

resultantes da omissão desse procedimento. Os 

alunos que não estiverem aptos deverão 

encaminhar atestado/laudo médico à Coordenação 

de Esportes a cada ano letivo. 
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Sistema de Avaliação 

         

        O Sistema de Avaliação tem como finalidade 

diagnosticar, acompanhar e ajustar as atividades 

pedagógicas e as aprendizagens, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e do autoconhecimento do 

aluno e do professor. 

        O Sistema de Avaliação, tem o ano letivo dividido em 

três períodos, assim distribuídos: 

         I Período: fevereiro, março e abril. 

      II Período: maio, junho e agosto. 

 III Período: set, out, nov e dez.  

 
        Para cada período serão aplicadas avaliações marcadas 

em calendário (a partir do Ensino Fundamental Anos Finais), 

além de outros instrumentos avaliativos que poderão 

ocorrer a critério de cada professor, sempre que se fizer 

necessário, sob o acompanhamento da Coordenação. 

        Todos os instrumentos avaliativos serão de caráter 

obrigatório, valendo nota de 0 a 10 (zero a dez). O resultado 

final será o somatório de todos os testes, exercícios, 

simulados ou outros aplicados no trimestre (em cada 

disciplina) dividido pelo quantitativo de instrumentos 

utilizados no período: nota trimestral.  
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Sistema de Avaliação 

 

        A 2ª chamada é uma oportunidade para o aluno que 

faltou exclusivamente à prova do período, com comprovada 

justificativa (atestado), e será marcada pela coordenação 

pedagógica. 

       Aprovação e Recuperação 

        Ao final do terceiro período, o aluno que obtiver média 

anual (MA) de, no mínimo, 7,0 (sete) ou o somatório das 

notas dos três períodos = 21 pontos ou mais em cada 

disciplina, será considerado APROVADO por média. Caso 

contrário, submeter-se-á à recuperação final (sem limite no 

número de disciplinas). Esta ocorrerá durante o mês de 

dezembro, com aulas e provas. 

        Será considerado APROVADO, após a recuperação 

final, o aluno que obtiver MÉDIA FINAL igual ou superior a 

6,0 (seis). A média final é calculada através do processo da 

média ponderada: MÉDIA FINAL = MÉDIA ANUAL mais duas 

vezes nota de recuperação final dividido por três. 

                      FÓRMULA: MF = [MA + (2 X NRF) ÷ 3] 
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Notas Especiais 
 

 

✓ O Colégio isenta-se de qualquer responsabilidade por 

atividades alheias à sua organização e aos seus princípios; 

✓ O Colégio poderá agendar encontros pedagógicos e/ou 

pastorais para educadores e funcionários, sem a presença 

do aluno na escola, para a realização de formação 

continuada;   

✓ Para entrega dos resultados das avaliações por período 

didático, são agendados Plantões Pedagógicos, para 

atendimento aos pais e/ou responsáveis, com a presença 

dos professores, conforme a carga horária;  

✓ O Colégio, através dos orientadores disciplinares, 

disponibilizará bolas e locais adequados para jogos, 

durante os recreios dos alunos de cada turno. Fica 

esclarecido que não será permitido ao aluno trazer para o 

Colégio bolas e outros brinquedos, exceto na Educação 

Infantil, quando solicitados e em dias específicos; 

✓ O Colégio oferece serviço de monitoria para o Ensino 

Médio em horário extra, devendo o aluno comparecer 

em horário previamente agendado e devidamente 

fardado (ofertado também para os 9os Anos); 

✓ Para algumas atividades especiais, como aulões, roteiros 

pedagógicos e projetos, poderá ser cobrada uma taxa 

extra;  

 



IMACULADO A ESCOLHA CERTA                                                36 
 

 

Notas Especiais 
 

 

✓ Todos os alunos deverão adquirir os livros didáticos e 

paradidáticos indicados na lista de material escolar. 

✓ Os livros deverão ser devidamente identificados com o 

nome e a turma do aluno; 

✓ Obs.: O Colégio não se responsabilizará pela guarda 

e/ou pelo extravio dos livros; 

✓ Os livros didáticos poderão ser usados cotidianamente na 

escola ou como apoio pedagógico nos estudos em casa. 

✓ A localização do aluno por turma é de gerenciamento da 

Escola, conforme a necessidade e avaliação da equipe 

pedagógica. 

✓ A proposta do Colégio para as festividades de 

encerramento das turmas concluintes é a realização de 

uma Missa em Ação de Graças, manhã especial e Aula da 

Saudade. 

✓ O Colégio não possui vínculo contratual com nenhuma 

empresa de transporte escolar. 

✓ O Colégio oferece, opcionalmente, a seus alunos serviço 

extracurricular de acompanhamento pedagógico, 

recreativo, esportivo e cultural, denominado de Tempo 

Alternativo.  
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Plano de Ação 2020 

 

 

       Introdução 

        A conjuntura educacional moderna do país atravessa 

uma fase de grandes ajustes. O debate perpassa elementos 

estruturantes como a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) da Educação Básica envolvida nos parâmetros das 

competências e habilidades de cada componente curricular 

da escola e favorecendo novas percepções sobre 

metodologias ativas, aulas invertidas, processos de 

educação socioemocional, formação para bilíngue e a 

compreensão das tipologias de Educação 2.0; 3.0; 4.0; 5.0, 

Empreendedorismo Criativo e Cultura “Maker”.  

        A Lei nº 13.415/2017 estabeleceu o marco para a 

transição ao Novo Ensino Médio, com a novidade de seus 

itinerários formativos e alterações nas matrizes curriculares, 

cargas horárias, projetos político-pedagógicos e 

regimentos internos.  As escolas vanguardistas já 

vislumbram projetos pilotos a partir de 2020 e, nossa escola, 

aliando tradição e inovação, há 65 anos, não poderia deixar 

de mergulhar nesse debate e oferecer contribuições para o 

contexto. 

        A construção do Plano de Ação 2020 teve a 

colaboração de representantes dos professores e das 

equipes gestora e administrativa.  
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Plano de Ação 2020 

 

        A escola confessional católica brasileira precisa atentar 

aos anseios do Papa Francisco ao “preferir uma igreja 

acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas 

estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a 

comodidade de se agarrar às próprias certezas” e, assim, 

coadunar às orientações da Associação Nacional das Escolas 

Católicas   (ANEC- Grupo de Trabalho Pedagógico). 

“É preferível uma escola que erre ao tentar 

avançar da direção de uma formação integral 

humana, a uma escola que se acomode nas suas 

próprias seguranças e repita processos e 

métodos que já não respondem ao contexto 

atual”. (Balbinot, Rodinei-2019) 

 

 

 

 



IMACULADO A ESCOLHA CERTA                                                39 
 

  

Plano de Ação 2020 

 

        Nesse sentido, o Colégio Imaculado Coração de Maria 

está ressignificando sua prática pedagógica em vários 

aspectos com:  

✓ Formação continuada em Educação Emocional com a 

equipe gestora, através da parceria com o Portal 

Educação Socioemocional sob a coordenação das 

professoras Mariana Arantes e Dalvaneide Araújo 

(UFPE) abordando as implicações da BNCC ao 

processo formativo e na atuação docente; 

✓ Degustações pedagógicas (incursões, retiros, 

congressos, fóruns, encontros, colóquios) ao longo de 

2019, para seleção dos melhores agentes de formação 

continuada aos docentes sobre a BNCC, Lei do Ensino 

Médio nº 13.415/2017 e os itinerários formativos, 

escola de formação para o sistema bilíngue, 

empreendedorismo criativo e cultura maker a fim 

de criarmos o Plano de Ação sistemática de 2020. 

 

 

 

 

 

(Reunião na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, FACHO com os Articuladores da Associação Instrutora 
Missionária: Colégio Imaculado Coração de Maria, Colégio Sagrado Coração e Academia Santa Gertrudes). 
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Plano de Ação 2020 

 

O Projeto de Vida, Educação Socioemocional e 

a Escola em Pastoral. 

        Após análise de diversas propostas, a equipe gestora 

em consonância com a ANEC, entendeu que o 

protagonismo juvenil, projeto de vida e a educação 

socioemocional dos alunos podem ser trabalhados de 

maneira articulada com os valores referenciais pedagógicos 

e pastorais da escola. 

        O desejo da equipe gestora é de que em 2020 

tenhamos uma Escola em Pastoral, ressignificando o Ensino 

Religioso como a quinta área do conhecimento segundo a 

BNCC, desenvolvendo competências e habilidades, 

ampliando as práticas da fé católica e favorecendo ao 

encantamento das crianças e adolescentes pelos valores 

cristãos.  

 

   

 

 

 

 
Turma de alunos crismados/2019 
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Plano de Ação 2020 

 

        Assim, o Serviço de Orientação Religiosa (SOR) e o 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) trabalharão na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais a 

vivência de projetos articulados, sem adoção de livro 

didático de Ensino Religioso, na perspectiva da integração 

do projeto de vida, educação socioemocional, Ensino 

Religioso e trabalho de escola em Pastoral.  

        No Ensino Fundamental Anos Finais, a proposta 

define-se também com a articulação entre o SOR e SOE, 

mas também com experimentos das Rodas de Conversa, 

Justiça Restaurativa (JR) e Comunicação Não Violenta 

(CNV); além de projetos de empreendedorismo e de 

profissões do futuro.  

 

 

 

 

Momento de 
Espiritualidade/Santuário de 

Mãe Rainha 
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   Plano de Ação 2020 

    

        Importante salientar que as Rodas de Diálogo têm 

sido uma prática salutar em nossa comunidade escolar. Os 

funcionários, professores e equipe gestora têm vivenciado 

esses encontros sob a mediação da professora de 

Linguagens, Lylian Cabral, bem como o Coordenador  da 

Orientação Disciplinar, José Neto, que realizou o curso de 

extensão, em parceria com a UFPE, no CECOSNE, no II 

semestre de 2019, com o objetivo de que sua mediação de 

conflitos perpasse os valores da Justiça Restaurativa no 

Colégio.  

         Os 9os Anos do Ensino Fundamental, em 2020, estarão 

física e pedagogicamente pertencentes à coordenação do 

Ensino Médio e experimentarão o Projeto Piloto do 

Segmento, com o Serviço de Orientação Educacional, 

trabalhando nas vertentes: orientação vocacional, projeto 

de vida e empreendedorismo criativo, comunicação não 

violenta e da autoconsciência. 
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Plano de Ação 2020 

 

        A Escola de Formação para o Bilinguismo  

 

        O debate moderno de 

educação demanda das escolas 

vanguardistas a experiência da 

formação para o bilinguismo. 

Diversas degustações pedagógicas 

aconteceram no ano de 2019, a fim 

de encontrar-se um caminho seguro para essa necessidade 

contemporânea. A BNCC e a lei do Ensino Médio trazem a 

Língua Inglesa como componente curricular obrigatório.   

         O Plano de Ação 2020 define que o sistema de 

formação para o bilíngue adotado pelo Colégio Imaculado 

Coração de Maria será em parceria com a Cambridge 

University, coleção SUPER SAFARI KIDS, em virtude do 

custo razoável para nossa comunidade escolar e ainda pela 

forte formação continuada com a equipe de professores.  

 

 

 

 

Capa da Coleção/Bilíngue 



IMACULADO A ESCOLHA CERTA                                                44 
 

 

Plano de Ação 2020 
 

        O tempo de contato dos alunos com o idioma inglês 

será aumentado quantitativo e qualitativamente, para, 

semanalmente, cinco sessões de trinta minutos na Educação 

Infantil II, III e IV, em sala própria e ambientada visando, em 

longo prazo, a consolidação da proficiência em Língua 

Inglesa, avançando série a série para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental a partir de 2021.  

                        Parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli 

 

 

 

         

 

         Uma das decisões mais importantes do Colégio 

Imaculado Coração de Maria, para o Plano de Ação 2020, 

certamente foi a de estabelecer a parceria com um sistema 

de ensino que, com aprovação no mercado educacional 

(custo-benefício) e experiência com escolas católicas, 

corroborasse nossos valores, enfatizasse e melhorasse 

nossos resultados, trouxesse unidade para os 

planejamentos didáticos e, sobretudo, fornecesse formação 
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Plano de Ação 2020 
 

continuada à livre demanda da escola no contexto de 

Educação 5.0, Metodologias Ativas, Aulas Invertidas, 

Híbridas e conectadas com os parâmetros que a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) exige de cada um dos 

componentes curriculares.  

        A Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 

serão as etapas que vivenciarão a parceria com o Sistema 

de Ensino Bernoulli, projeto piloto do plano de ação em 

2020. A escola disponibilizará estrutura tecnológica para 

que as práticas do Sistema estejam no perfil desejado. 

Inclusive, as salas de aula estão, em sua totalidade, 

equipadas com som, projetor e computador. 

        Por meio da Plataforma Meu Bernoulli, estudante, 

escola e família contam com um ambiente virtual de 

compartilhamento de informações. Além de todo o 

conteúdo direcionado aos estudantes (como e-books, 

games e exercícios online), a plataforma disponibiliza aos 

pais e responsáveis informações do desenvolvimento dos 

discentes. 
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Plano de Ação 2020 

 

        O Colégio Imaculado Coração de Maria agregou 

vantagens ao adotar o sistema de ensino na Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental como 

excelência em material didático (o Bernoulli configura-se 

como 1° e 2° lugar no ENEM do Brasil, nas escolas com mais 

de 60 participantes), consultoria pedagógica contínua, 

capacitando os professores na implementação de novos 

processos, sugerindo e tirando dúvidas e, sobretudo, na 

tecnologia integrada ao aprendizado, pois nossas crianças 

já estão imersas no mundo digital e entendemos que 

plataformas de aprendizagens, compartilhamento de 

conteúdos, livros digitais, games e animações interativas 

são boas ferramentas para potencializar a aprendizagem e 

prender a atenção dos estudantes. 
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Plano de Ação 2020 

 

        Plataforma Compartilha  

       Ensino Fundamental Anos Finais 

          

            Na dinâmica ativa das metodologias, o colégio 

firmou parceria com o Grupo Moderna, na Plataforma 

Compartilha, visando a cultura digital para ressignificar a 

relação com o conhecimento e valorizar o trabalho com as 

competências contemporâneas, proporcionando inovações 

a pais, alunos, escola e professores. 

         Através do site: 

                 https://www.modernacompartilha.com.br os pais, 

além de conhecerem a proposta, poderão realizar a compra 

dos livros da Editora Moderna com descontos especiais e a 

entrega sendo feita diretamente no colégio.  

 

 

https://www.modernacompartilha.com.br/
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        Parceria com a ActiveSoft 

        Catracas eletrônicas, crachás e caderneta online 

 

   

    

 

 

                                             

                                                                     

        O aplicativo de comunicação entre escola e família 

funcionará otimizando os processos de circulares, emissão 

de boletos, verificação de notas e acompanhamento 

sistemático da agenda dos alunos. 

        Além disso, com a chegada das catracas eletrônicas nas 

recepções do colégio, ampliaremos o controle de entradas 

e saídas dos estudantes, teremos uma identificação 

qualitativa de visitantes e famílias, controle de acesso aos 

pátios, potencializando a segurança de todos que fazem a 

comunidade escolar. As famílias também poderão 

acompanhar a frequência dos estudantes. 

        A caderneta dos professores de registro das atividades 

pedagógicas como ações didáticas, frequência do aluno e 

notas serão totalmente online, a partir do 1º Ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais até o Ensino Médio. 

  

Muitas novidades a partir de 2020 com a ampliação de serviços em parceria com a Active Soft 
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Plano de Ação 2020 

 

Funcionários serão identificados por 

crachá alusivo aos 65 anos de nossa 

instituição. 

   Outras ações relacionadas à 

tecnologia: 

✓ Processos de inscrições de alunos novatos online; 

✓ Matrículas online e contrato virtual; 

✓ Todas as salas de aula equipadas com internet, 

projetor e som. 

         

         Alunos com deficiência e 

        Atendente Educacional Especializado -AEE 

         A Política Nacional da Educação Inclusiva define 

Educação Especial como modalidade transversal a todos os 

níveis de ensino. Diante dos marcos legais, políticos e 

pedagógicos, nossa proposta pressupõe um trabalho 

dinâmico, inclusivo na relação dialógica entre equipe 

gestora, professor AEE (Atendente Educacional 

Especializado), professor regente da sala de aula comum, 

atendentes pedagógicos, funcionários do Colégio e, 

principalmente com a família.  
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Plano de Ação 2020 

 

        Para os alunos com deficiência, disponibilizamos as 

adaptações do currículo regular, como referência básica e 

individual, construindo o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Individual), atendimento educacional especializado no 

horário de contra turno na sala multifuncional, confecção de 

jogos e materiais didático-pedagógicos acessíveis, 

considerando as necessidades educacionais específicas dos 

educandos, articulação com os professores da sala e com os 

demais profissionais que participam do processo 

terapêutico e pedagógico, fazendo a construção, inclusão e 

formando o pensamento social e estrutural diante da 

proposta de São Bento “... com o progresso da fé, dilata-

se o coração e com inenarrável doçura de amor corre-se 

pelo caminho dos mandamentos de Deus”. 
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       Projeto Piloto do Novo Ensino Médio 

        O Colégio Imaculado Coração de Maria fará um 

projeto piloto com as turmas dos primeiros anos do Ensino 

Médio, na perspectiva da Lei nº 13.415/2017, baseado nos 

eixos estruturantes, itinerários formativos e BNCC.  A 

proposta tem componentes obrigatórios sem escolha, 

obrigatórios com escolha e não obrigatórios com escolha. 

Além de ressaltar o trabalho dos Laboratórios de Ciências 

da Natureza, Cultura Maker / Matemática.  

✓ IC+C serão os itinerários de Investigação Científica, 

com protagonismo juvenil e mentoria de professores e 

monitores, culminando com projeto de pesquisa 

apresentado no Imaculado Mais Cultura (+C) em 

setembro. 

✓ AP/Monitoria são os componentes obrigatórios com 

escolha em que os alunos optarão em quais 

componentes curriculares aprofundará seus 

conhecimentos ou tirará suas dúvidas. 

✓ SocEm/Projeto de Vida são os componentes 

obrigatórios sem escolha em que os alunos terão 

encontros semanais com o Serviço de Orientação 

Educacional na perspectiva de Orientação Vocacional, 

Justiça Restaurativa (JR), Comunicação Não Violenta 

(CNV), Empreendedorismo Criativo e Autoconsciência. 
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        De maneira geral, articulamos com a equipe docente 

do Ensino Médio o planejamento de aulas para 2020 mais 

dinâmicas e experiências com metodologias ativas, 

incubadoras, laboratórios, aulas invertidas, híbridas e 

observatórios.  

        Os momentos de aplicação de instrumentos avaliativos 

serão ressignificados em 2020. A semana de prova do 

Ensino Médio e dos Nonos Anos da Av1 acontecerá em 

quatro dias da semana, uma vez por período. Av2 e 

simulados (ENEM e SSA/UPE) acontecerão aos sábados, 

com correção automática de cartões-resposta. Ainda, na 

parceria com a FTD 360º, há realização de simulados 

opcionais do ENEM com a correção TRI (teoria da resposta 

ao item). Os 9os Anos farão simulado ENEM uma vez por 

período. 
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✓ Nova Biblioteca – Ressignificação dos espaços de 

leitura da PIO XII, com redimensionamento das 

estantes, melhor acessibilidade dos estudantes com os 

livros, atualização e informatização do acervo e 

aquisição de novas coleções. Além de agregar o 

espaço da PIO XII com o Laboratório de Produção 

Textual. Em 2020, ampliaremos o horário de 

funcionamento da biblioteca para os dois turnos e 

aperfeiçoaremos propostas de projetos de incentivo a 

leitura com saraus, cafés literários, concursos e 

premiações.  

✓ Livraria Imaculado- Espaço dedicado à revenda de 

materiais didáticos (Sistema Bernoulli e Bilíngue), 

algumas apostilas de professores do Ensino Médio, 

entrega de materiais comprados na Plataforma 

Compartilha, entre outros. 

✓ Imaculado Mais Cultura – Proposta de ampliar 

o projeto Imaculado Mais Cultura como momento de 

socialização das pesquisas de conhecimentos de todo 

o Colégio Imaculado Coração de Maria. Assim, 

teríamos a SEMANA IMACULADO MAIS CULTURA, 

no final de setembro de 2020.  
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✓ Festividades dos 65 Anos – O ano letivo de 2020 

será permeado de ações voltadas para os 65 anos da 

escola, ente elas o SEMINÁRIO PEDAGÓGICO 

IMACULADO, baile dos 65 anos e, sobretudo, a 

Celebração Eucarística em Ação de Graças. 
 

✓ Jogos Internos Imaculado- Proposta de 

aglutinarmos os Jogos Desportivos Internos em única 

temporada no mês de maio, com todos os alunos do 

colégio. 
 

✓ Departamento de Marketing e 

Comunicação - Em 2020 haverá um setor 

específico para a publicidade do colégio, atendendo 

demandas do site da escola, merchandising, 

organização de eventos, laboratório de gravação em 

mídias, apoio ao FERA, publicidade e formação da 

equipe docente e gestora nas metodologias ativas.  
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✓ Sala de Acolhimento aos Pais Novatos- 

Espaço aconchegante para as famílias novatas tenham 

atendimento qualificado no processo de 

conhecimento da linha pedagógica do colégio, 

exibição de vídeo institucional e momento de tirar as 

dúvidas quaisquer. 

✓ Laboratório Maker / Matemática – Proposta de 

espaço para criatividade e elaboração de projetos de 

intervenção, lógica e jogos matemáticos. Articulando 

nosso colégio a ser uma “escola criativa”, repensando 

soluções práticas e inovadoras.  

✓ Laboratório de Produção Textual- A fase piloto, 

em 2019, do laboratório de Redação trouxe 

expectativas para 2020 devido à aprovação dos alunos 

que tiveram oportunidade de usufruir o espaço. Assim, 

a grade curricular de Linguagens contemplará 

atividades do Ensino Fundamental e Médio, bem como 

no Tempo Opcional- Estudos e no projeto do Novo 

Ensino Médio. 
 

“Para mim, o objetivo da educação é possibilitar às pessoas 

a compreensão do mundo à sua volta e de seus talentos a 

fim de que se tornem cidadãos plenos, ativos e solidários”.                                               

          (Robinson, Ken- Escolas Criativas, 2019) 
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Escolinhas Esportivas  

Extracurricular 
 

 

Modalidades das Escolinhas Esportivas:  

Judô  

Ballet  

Dança Moderna  

Dança Popular  

 Natação                                                        

 Hidroginástica  

Voleibol 

 Basquete 

  Futsal   

  Handebol    

Para essas modalidades há um contrato específico. 
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Tempo Alternativo  
Extracurricular 

   

                   Ed. Infantil e Ens. Fundamental Anos Iniciais 

 

         O Tempo Alternativo é a prestação de serviço de 

atividades extracurriculares de apoio pedagógico, 

recreativo, esportivo e cultural, com caráter facultativo, no 

turno da tarde, em espaço exclusivo, que atende os alunos 

do Colégio Imaculado Coração de Maria matriculados na 

Educação Infantil (Infantil I ao Infantil IV) e no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (1° ao 5° Ano). 

        O projeto disponibiliza atividades pedagógicas que 

são oferecidas numa metodologia dinâmica a fim de 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. 

As atividades proporcionam aos alunos o desenvolvimento 

de sua criatividade, autonomia, assim como a vivência de 

diferentes descobertas e situações. Em um espaço onde eles 

aprendem a respeitar e interagir com as diferenças. 

         Este serviço está disponível na opção de um, dois, três 

ou cinco dias.          
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Tempo Opcional - Estudos  

Extracurricular 

 

 

        Ens. Fundamental Anos Finais 

 

        Em 2020, os alunos dos 6°s 

aos 8°s Anos poderão usufruir o 

Tempo Opcional na formatação 

de banca de estudos, monitoria, 

recreação e realização do dever 

de casa no contra turno, das 

13h30min às 17h.  

       O pacote contratado engloba todos os dias da semana 

e o estudante faz seu horário de estudo de acordo com a 

grade disponível no site do Colégio, a partir de fevereiro.  

 

Monitoramento dos Estudos 

        Os alunos dos 9°s Anos e do Ensino Médio também 

contarão com o serviço de Monitoramento dos Estudos e 

Laboratório de Produção Textual, nos horários de contra 

turno, nos componentes curriculares que mais 

apresentaram baixo rendimento em 2019.  
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Considerações Finais 
 

 

 

“É preciso entusiasmar-se pelo que se ensina, suscitar no 

aluno o desejo de aprender.”   (Celso Antunes 2019) 

As dez competências gerais da 

BNCC são as placas sinalizadoras 

da estrada da Educação Moderna. 

Respeitá-las e reinventar-se 

corajosamente são características 

de uma escola atenta ao clamor do 

Papa Francisco:  

“... a esperança é ousada, sabe olhar para além das 

comodidades pessoais, das pequenas seguranças e 

compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos 

grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Eu 

perguntaria a cada um de vós: O que é que move a tua vida? 

O que há no teu coração? Onde fixam as tuas aspirações? 

Estás sempre disposto a arriscar por algo maior?”. 

       Há 65 anos, o Imaculado Coração de Maria orgulha-se 

de sua tradição, inovação e se lança na rota da busca de 

sucesso e de melhoraria de seus resultados, reverberando 

em toda comunidade escolar os valores beneditinos da 

escuta, do acolhimento, da oração e do trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                  Equipe Imaculado 
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Mensagem Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

família é a primeira escola dos valores humanos, 

na qual se aprende o bom uso da liberdade... a 

família é o ambiente da socialização primária é o primeiro 

lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, 

partilhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver. A tarefa 

educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade como 

“ambiente familiar”: é uma educação para saber “habitar” 

mais além dos limites da própria casa. Na família 

aprendemos que vivemos juntos de outros, com outros, que 

são dignos de nossa atenção, nossa gentileza, do nosso afeto. 

A família não pode renunciar a ser lugar de apoio, 

acompanhamento e guia.                                                                      

                                  Papa Francisco 

A 
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Uma Escola  

de Serviço do Senhor 


