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HINO DO COLÉGIO

De mãos dadas preparemos 
Mundo novo, nova era
E, assim, todos teremos 
Uma nova primavera
 
Ciência, Fé e Fraternidade 
Bebamos à saciedade 
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.

IR. GLICÉRIA DINIZ, OSB (LETRA)
IR. FORTUNATA T. MIRANDA, OSB (MÚSICA)

4



IRMÃ INEZ AMORIM

Nossa comunidade educativa abraça a proposta do Papa Francisco, que
através do Pacto Educativo Global, acredita que: “É preciso uma aldeia inteira
para educar uma criança…”

Consideramos que juntos (família, escola e sociedade) formaremos uma
“aldeia educativa” que nos desafia a colocarmos o estudante no centro do
processo de construção de conhecimento, de desenvolvimento de
competências, habilidades, atitudes, valores e espiritualidade. Para assim,
juntos e lado a lado, aqui no Colégio Imaculado, estabeleçamos empatia
verdadeira ao desenvolvermos ciência, fé e fraternidade, que nos faz
humanos e solidários.

A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se
encontram com Jesus (EG, nº1)

DIRETORA PEDAGÓGICA

PALAVRA DA DIREÇÃO
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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.

HISTÓRIA
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Filosofia

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.

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 estudante para:
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Missão
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Oportunizar experiências a toda  comunidade escolar, num
ensino inovador, sendo o estudante o protagonista, sujeito
ativo, de sua própria aprendizagem significativa. Oramos e
trabalhamos por uma educação proativa, emancipatória,
humanista, criativa e, sobretudo, a serviço do Senhor.



Serviços Oferecidos Serviço de Orientação Religiosa (SOR)
Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)
Serviço de Orientação Educacional (SOE)
Serviço de Orientação Disciplinar (SOD)
Serviço de Educação Inclusiva (AEE)
Catequese: 1ª Eucaristia (6º Ano) e Crisma (9º Ano)

Tempo Alternativo (Ed. Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais)
Tempo Opcional (6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais)
Escolinhas Esportivas

Serviços extraCURRICULARES
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Investimento na formação dos estudantes, fundamentado nos valores
cristãos;
Interação entre a escola e a família pautada na confiança e cooperação
mútua;
Compromisso com a aprendizagem de todos os estudantes, 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.

Diferenciais



Bibliotecas
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Na escola, a biblioteca 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 apena 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.



Atende estudantes 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.

Biblioteca 
Monteiro 
Lobato

Biblioteca
Pio XII

Atende estudantes 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.
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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(de
acordo com a capacidade estabelecida nas novas normas de
convivência sanitária - consultar "Cartilha Educativa")

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:

https://www.imaculado.com.br/2020/10/30/e-book-cartilha-educativa-imaculado-novas-normas-de-convivencia-2020/
https://www.imaculado.com.br/2020/10/30/e-book-cartilha-educativa-imaculado-novas-normas-de-convivencia-2020/


SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE LIVROS
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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.

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:

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.



ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
(1º ao 5º Ano) Manhã: 7h às 11h40min    Tarde: 13h às 17h40min

ENSINO MÉDIO
1º e 2º  Ano
Manhã:
7h às 12h20min (podendo ter sétima aula pela manhã)
Tarde: 14h às 18h15min (terças e quintas-feiras)
No 1º Ano: aulas opcionais de Espanhol (horário a ser definido) 
Monitorias: segundas, quartas e sextas (13h às 17h)

3º Ano
Manhã:
7h às 12h20min (podendo ter sétima aula pela manhã)
Tarde: 14h às 18h15min (terças e quintas-feiras) 
Simulados: sábados
Monitorias: segundas, quartas e sextas (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.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
6º e 7º Ano: 7h às 11h40min (sendo duas vezes na semana até 12h20min)
8º Ano: 7h às 12h20min
9º Ano: 7h às 12h20min (podendo ter sétima aula até às 13h05min) 

 HORÁRIOS das aulas presenciais
EDUCAÇÃO INFANTIL
Manhã: 7h às 11h30min  Tarde: 13h às 17h30min

Acesse nosso site para 
consultar os horários 

das aula remotas.
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.
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*Após o fechamento dos Portões C e D, o acesso será, exclusivamente, 
pelo Portão A (Principal), onde serão acolhidos pela recepcionista.

PORTÃO A
RECEPÇÃO PRINCIPAL - RUA AMBRÓSIO DE BARROS LEITE

Atendimento: 
Das 6h às 18h30min

Secretaria e tesouraria
7h às 12h / 13h às 16h (segunda a quinta) 
7h às 12h /13h às 15h (sexta-feira)

PORTÃO B
RUA JOÃO MANGUINHOS - QUADRA POLIESPORTIVA

Atendimento: 
Das 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)

Atendimento: 
Manhã: 6h às 7h30min e das 11h às 13h30min
Tarde:   17h às 18h

PORTÃO D
RUA PEREIRA SIMÕES (ALUNOS DO ENS. FUND. ANOS INICIAIS)

Atendimento:
Manhã: 6h às 7h30min
Tarde: 11h20min às 13h30min e das 17h20min às 17h50min

*Em caso de alterações, devido ao período de pandemia,
 comunicaremos em circular específica.

acesso ao colégio
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NORMAS GERAIS
Sobre permanência, chegada e saída da Escola

*Normas citadas acima, se aplica para o período de aulas presencias. 15

“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 programadas, o que reforça a importância da presença do aluno
(Contrato Educacional – Cláusula 3ª).



NORMAS GERAIS
Sobre permanência, chegada e saída da Escola

*Normas citadas acima, se aplica para o período de aulas presencias. 16

“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.



NORMAS GERAIS
Sobre permanência, chegada e saída da Escola

*Normas citadas acima, se aplica para o período de aulas presencias. 
17

“Os alunos do Ensino Fundamental Ano 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.



NORMAS DE
CONVIVÊNCIA
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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;
Usar ou portar qualquer instrumento cortante e/ou perfurante (faca, estilete ou
outros) e/ou objetos que possam causar danos ao mobiliárioescolar ou às
pessoas;
Portar impressos, gravuras, revistas ou qualquer outro material contrário à moral,
aos princípios nacionais e à filosofia cristã do Colégio;

“Considerando as normas de convivência social estabelecidas em nosso Regimento,
não será permitido ao aluno imaculado:



NORMAS DE
CONVIVÊNCIA
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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;
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.



As novas normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades
governamentais, estão descritas no nosso e-book (Cartilha
Imaculado). Documento elaborado por profissionais da área de
saúde disponibilizado no site do Colégio Imaculado. 

A "Cartilha Imaculado" é um documento que visa organizar as
novas medidas de acordo com o período de pandemia da Covid-19.
Considerando que até a data de divulgação deste Informativo
Escolar não foi reconhecida nenhuma vacina eficiente para
combate ao Sars-Cov 2.

Sendo assim, o "Informativo Escolar - 2021" será complementado
pela "Cartilha Imaculado" que trata especificamente das normas
de convivência atual.  

E-BOOK 
(CARTILHA EDUCATIVA IMACULADO)
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https://www.imaculado.com.br/2020/10/30/e-book-cartilha-educativa-imaculado-novas-normas-de-convivencia-2020/
https://www.imaculado.com.br/2020/10/30/e-book-cartilha-educativa-imaculado-novas-normas-de-convivencia-2020/


MEDIDAS
EDUCATIVAS
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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.

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:



MEDIDAS
EDUCATIVAS

*Durante o período de aulas remotas/híbridas a coordenação disciplinar continua atuante,
realizando intervenções e atividades socioeducativas de acordo com as necessidades.
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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).

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).



DIREITOS E DEVERES 
DAS FAMÍLIAS
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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.

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;
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.

DIREITOS DA FAMÍLIA, CONFORME ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO ESCOLAR

DEVERES DA FAMÍLIA, CONFORME ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO ESCOLAR



DIREITOS E DEVERES 
DAS FAMÍLIAS
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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 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.

OBSERVAR AS NORMAS DA ROTINA INTERNA:



FARDAMENTO
ESCOLAR
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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.

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
e etc.) Contrato Educacional - CLÁUSULA 3ª.

Solicitamos o compromisso dos senhores pais e/ou responsáveis, no sentido de não
permitirem que seu (sua) filho(a)descumpra a norma do Colégio.



FARDAMENTO
ESCOLAR

Não é permitido o uso de calça legging.
26

O USO DA MÁSCARA FAZ PARTE DO
FARDAMENTO ESCOLAR



FARDAMENTO
ESCOLAR Não é permitido o uso de calça legging.

*Calça legging oficial do Colégio: uso exclusivo para as aulas
de Educação Física do 6º Ano ao Ensino Médio (Opcional). 27

O USO DA MÁSCARA FAZ PARTE DO
FARDAMENTO ESCOLAR



FREQUÊNCIA
REGIMENTO ESCOLAR
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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.



FREQUÊNCIA
REGIMENTO ESCOLAR
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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

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.

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:

conteúdos desenvolvidos na aula;



SISTEMA DE
AVALIAÇÃO
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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.

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.



SISTEMA DE
AVALIAÇÃO
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Ressaltamos que devido a pandemia da COVID-19, em 2020, houveram algumas adaptações no
nosso sistema de avaliação. 

Para acessar o comunicado, clique aqui.

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 dA
recuperação final dividido por três.

FÓRMULA:
MF = [MA + (2 X NRF) ÷ 3]

https://www.imaculado.com.br/2020/08/27/comunicados-aos-pais-avaliacao/
https://www.imaculado.com.br/2020/08/27/comunicados-aos-pais-avaliacao/
https://www.imaculado.com.br/2020/08/27/comunicados-aos-pais-avaliacao/
https://www.imaculado.com.br/2020/08/27/comunicados-aos-pais-avaliacao/


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;
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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.

*As notas especiais supracitadas referem-se ao período das aulas presenciais. No período
da Pandemia da Covid-19, ocorreram orientações específicas, divulgadas pelas
coordenações.
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PLANO DE AÇÃO 
2021

34

O trabalho pedagógico foi ressignificado no âmbito mundial com a pandemia da
COVID19. Nosso colégio tinha uma vasta programação inovadora para o ano de
2020, sobretudo, com as comemorações dos 65 anos da Instituição. Porém, os
planos de Deus foram outros, apesar disso, permanecemos atentos aos sinais dos
tempos.

As prementes necessidades do peculiar ano letivo foram as readequações da
plataforma e das metodologias de ensino, planos de contingenciamento e reforma
estrutural física escolar (de acordo com as orientações sanitárias), observância
das normas e resoluções das autoridades educacionais e alteração do calendário
escolar planejado.

O Plano de Ação de 2021 corroborará a perspectiva de vivência de grande parte
do Plano de 2020, ainda atento aos desdobramentos da pandemia do novo
corona vírus, pois, mesmo com a flexibilização do isolamento social em vários
setores, até o momento desta edição, não temos uma cura e vivemos na
expectativa da disponibilização de uma vacina.

Ainda assim, o planejamento estratégico envolveu os vários cenários possíveis,
entre aulas híbridas e adequações dos vários projetos pensados, visando otimizar
nossos resultados externos, como: a manutenção do primeiro lugar no ENEM de
Olinda e aumentar o grau de fidelização das famílias e alunos à nossa proposta
de educação evangélico-libertadora.



PLANO DE AÇÃO 
2021
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Segundo PIANGERS (2019), a escola do futuro atentará para uma educação
criativa, hábil tecnologicamente e, sobremaneira, voltada para a inteligência
emocional. Enquanto isso, a escola contemporânea investe nas metodologias
ativas, nos aspectos do bilinguismo, cultura maker, espaços ou incubadoras de
aprendizagem, laboratórios variados, tempos alternativos integrais,
monitoramento, tutorias e mentorias, pedagogia da presença, cultura do encontro
(Papa Francisco), afetividade e, sobretudo nas escolas confessionais, a pastoral
educativa aliada à educação socioemocional, projeto de vida e o Ensino Religioso.

Além destas prerrogativas, existem questões legais brasileiras, como: a Lei n°
13.415 (Reforma do Ensino Médio) com seus itinerários formativos e a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC); avaliações externas como o ENEM; matrizes
curriculares autorizadas pelas gerências de ensino (SEDUC); sistemas de apoio e
metodologias didáticas que fortalecem as contínuas atualizações pedagógicas
(Sistema Bernoulli, Moderna Compartilha, Cambridge, FTD 360°).
Diante disso, o Colégio Imaculado atento ao contexto mundial, está voltado para
os Valores Beneditinos e às orientações do Papa Francisco na proposta do Pacto
Mundial pela Educação, nas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Incorpora em seu
projeto político pedagógico um compêndio de gestão, via espiritualidade
participativa, de escuta ativa aos atores da comunidade escolar e, elabora através
de análises de seus microdados nos índices de proficiência do ENEM dos anos
precedentes, pesquisa de satisfação discente, autonomia sugestiva da equipe de
profissionais, projetos e estudos em rede (Associação Instrutora Missionária e
Associação Nacional das Escolas Católicas), seu Plano de Ação.
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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 melhoria de seus

resultados, reverberando em toda
comunidade escolar os valores

beneditinos da escuta, do acolhimento,
da oração e do trabalho.



PROJETO DE VIDA, 
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
E A ESCOLA EM PASTORAL

PLANO DE AÇÃO 2021
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O protagonismo juvenil, projeto de vida e a educação socioemocional dos alunos
são trabalhados de maneira articulada com os valores referenciais pedagógicos e
pastorais da escola. O desejo da equipe gestora é de que em 2021 continuemos
com 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.

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, 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, SOE e SOD, com experimentos das Rodas de Diálogos,
Justiça Restaurativa (JR) e Comunicação Não Violenta (CNV); além de projetos de
empreendedorismo e de profissões do futuro.

O 9º Ano do Ensino Fundamental, em 2021, continua física e pedagogicamente
pertencente à coordenação do Ensino Médio com o Serviço de Orientação
Educacional, trabalhando nas vertentes: orientação vocacional, projeto de vida e
empreendedorismo criativo, comunicação não violenta e da autoconsciência.



Oferece formação 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.

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.

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:
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. 

O debate moderno de educação
demanda das escolas
vanguardistas a experiência da
formação para o bilinguismo. A
BNCC e a lei do Ensino Médio
trazem a Língua Inglesa como
componente curricular obrigatório.

O Plano de Ação 2021 define a
continuidade do sistema de
formação para o bilíngue adotado
pelo Colégio Imaculado Coração
de Maria em parceria com a
Cambridge University, coleção
SUPER SAFARI KIDS, e a forte
formação continuada com a
equipe de professores.

PARCERIAS
SISTEMA DE ENSINO 

BERNOULLI

PLANO DE AÇÃO 2021PLANO DE AÇÃO 2021

MODERNA COMPARTILHACAMBRIDGE UNIVERSITY 360º FTD ACTIVESOFT

A coleção 360º apresenta os
principais conteúdos
curriculares e atividades
necessários para o
desenvolvimento de
habilidades e a aquisição de
conhecimentos ao longo do
Ensino Médio.
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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, 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.



ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
E ATENDIMENTO
EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO - AEE

PLANO DE AÇÃO 2021
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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.

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, dilatase o coração e com
inenarrável doçura de amor corre-se pelo caminho dos mandamentos de Deus”



NOVO ENSINO MÉDIO

PLANO DE AÇÃO 2021
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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).

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 com o Serviço de Orientação Educacional na perspectiva
de Orientação Vocacional, Justiça Restaurativa (JR), Comunicação Não Violenta
(CNV), Empreendedorismo Criativo e Autoconsciência.

O Colégio Imaculado Coração de Maria dará continuidade ao Projeto Piloto do Novo
Ensino Médio com as turmas dos primeiros anos, 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.



PLANO DE AÇÃO 2021

NOVO ENSINO MÉDIO
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De maneira geral, articulamos com a equipe docente do Ensino Médio o
planejamento de aulas para 2021 mais dinâmicas e experiênciais com
metodologias ativas, incubadoras, laboratórios, aulas invertidas, híbridas e
observatórios.

Os momentos de aplicação de instrumentos avaliativos serão
ressignificados em 2021. A semana de prova do Ensino Médio e do 9º Ano
da Av1 e Av2 acontecerão 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). O 9º Ano fará simulado ENEM uma vez
por período.



PROJETOS
PEDAGÓGICOS

PLANO DE AÇÃO 2021

*Retomaremos em 2021,  dependendo do cenário da pandemia. 42

Biblioteca – Ampliamos o horário de funcionamento para os dois turnos e
agregado ao espaço da Biblioteca PIO XII existe o Laboratório de
Produção Textual; mais um espaço voltado para a área de Linguagens
com propostas de projetos de incentivo a leitura e escrita. Nossa
biblioteca também funciona como espaço para a realização de saraus,
cafés literários, concursos e premiações;

Laboratório de Cultura Maker/Matemática - 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.

*Jogos Internos Imaculado- Proposta de aglutinarmos os Jogos
Desportivos Internos em única temporada, com todos os alunos do
colégio.

*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,
teremos a SEMANA IMACULADO MAIS CULTURA.
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tempo alternativo

tempo opcional
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EXTRACURRICULAR

Retomaremos em 2021, a
partir do segundo semestre, 
segundo cenário da pandemia.

Os alunos do 6° ao 9° Ano 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 disponibilizada pelo Imaculado.

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.



Coordenação de Educação
Física e esportes
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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.



Escolinhas esportivas

Para essas modalidades há um contrato específico.

Modalidades das Escolinhas Esportivas:

✓ Judô
✓ Ballet
✓ Dança Moderna
✓ Dança Popular
✓ Natação
✓ Hidroginástica
✓ Voleibol
✓ Basquete
✓ Futsal
✓ Handebol

EXTRACURRICULAR

*Retomaremos em 2021,  dependendo do cenário da pandemia.
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O ano letivo/2021 iniciará no primeiro dia letivo de fevereiro.
Certamente, a flexibilização da carga horária (800h mínimas
em até 200 dias letivos) será mantida pelo Conselho Nacional
de Educação. Então, projetamos a continuidade do ensino
híbrido até segunda ordem das autoridades educacionais. 

Desta forma, continuaremos com os processos de ensino
híbrido, adequação das aulas entre momentos síncronos e
assíncronos, processos de avaliação nos formatos à distância e
presencial.

Reiteramos que toda a programação depende das
normatizações pedagógicas superiores e na medida em que
forem anunciadas pelos governos municipais, estaduais e
federais atualizaremos as informações pertinentes ao nosso
projeto político pedagógico.

considerações finais
ANO LETIVO 2021
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mensagem final

Educar é um atoEducar é um ato  
de esperança.de esperança.  

Fraternidade, pazFraternidade, paz  
e justiça são ase justiça são as  
exigências maisexigências mais  

urgentes em tempourgentes em tempo
de pandemia.de pandemia.

Papa FranciscoPapa Francisco
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