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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)

HINO DO COLÉGIO

#VemSerImaculado
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IRMÃ INEZ AMORIM
DIRETORA PEDAGÓGICA

Falar com sabedoria e ensinar com
amor será o mote norteador das
nossas ações educativas, pautadas na
fraternidade. Pois, a educação que
queremos de mãos dadas preparar e
o saber científico que almejamos
construir, perpassa a dimensão da
espiritualidade beneditina, em que o
mestre São Bento nos exorta a escutar,
a inclinar o ouvido do coração, a
receber com boa vontade e a executar
eficazmente as suas orientações.

O silêncio é condição para que haja
escuta ativa e para que o diálogo
aconteça, diálogo que potencializa o
espírito de comunhão.

O ato de conduzir e acompanhar a
pessoa a sair do estado do não saber,
rumo à autoconsciência e do mundo
em que vive é educação.

Visto que a vida oportuniza
aprendizagem em todos os estágios, é
a pedagogia do diálogo que leva a
pessoa a se reconhecer escutada,
levada a sério, cuidada e amada. O
imperativo de todos os educadores é
aprender com as lições cotidianas e
as crises. Aprender é a condição
humana. Neste sentido, somos
movidos a repensar nossos estilos de
vida, nossas relações e nossa
existência. Precisamos aprender sobre
nós, nossos traços culturais. Afirmar
que tudo está interligado requer
reflexão de como estamos no mundo,
visto que a história é mestra da vida,
retomemos a direção. 

PALAVRA DA DIREÇÃO
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A realidade da educação nos interpela
à conversão, à mudança de
mentalidade, à reorientação da vida, à
mudança de atitudes na busca de um
caminho que promova
desenvolvimento pessoal, integral,
formação para a vida fraterna e para a
cidadania. A educação é um serviço à
vida, que promove o crescimento na
vivência do amor, do cuidado e da
fraternidade. É preciso aprender a
amar, a perdoar, a cuidar, a dialogar e
a servir. Educar é construir verdadeira
fraternidade alicerçada na justiça e na
paz. Então, que nossa ação educativa
seja no âmbito da defesa de uma
cultura de paz! 

Fazer educação com fé e fraternidade,
oportunizando aprendizagens
significativas, inserindo os estudantes
em seu processo de construção de
conhecimento, como os protagonistas
e motivando-os a ousarem para além
das comodidades, a serem a
transformação e a mudança que
buscamos. É fazer da sua trajetória
formativa uma oportunidade de
aprender com amor e de narrar com
sabedoria tudo o que vimos, ouvimos e
construímos juntos e lado a lado, no
Colégio Imaculado.

#VemSerImaculado4



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

#VemSerImaculado
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O Colégio Imaculado Coração de Maria
assume como princípio filosófico de
sua missão pedagógica, ‘‘Vida e
Formação’’, a busca de uma
comunidade educativa centrada na
pessoa.
 

O Colégio Imaculado Coração de Maria
orienta o estudante para:

FILOSOFIA
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PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS

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.

#VemSerImaculado6



VALORES

#VemSerImaculado

Motivar toda a comunidade escolar para o
segmento do humanismo cristão através da
mística de São Bento: Discernimento,
Hospitalidade, Escuta, Empatia, Solidariedade
e Autonomia, mediante uma educação
baseada na formação humana e cristã,
integrada à dimensão socioemocional,
respeitando as diferenças.

Oportunizar a toda comunidade escolar um ensino inovador pautado
em uma educação cristã e emancipatória em que o aluno é
protagonista de sua própria aprendizagem. Além disso, o educando
beneditino atua como ser consciente de suas responsabilidades,
fundada nos valores da família, do bem comum e dos princípios
democráticos da sociedade inclusiva que idealizamos.

VISÃO
Inserir princípios cristãos baseados no
acolhimento e na resiliência no cotidiano de
cada aluno e de toda equipe que compõe a
escola.

A Educação que queremos é aquela que se
constitua em um espaço de princípios e
práticas de formação do indivíduo em
pessoa cidadã, na perspectiva do bem
comum.

MISSÃO
6
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#VemSerImaculado

Uma quadra poliesportiva;
Duas quadras esportivas;
Sala de Psicomotricidade;
Sala de dança;
Sala de judô;
Piscina semiolímpica;
Parques de areia;

Capela;
Gruta para oração;
Área de eventos;
Cantina;
Mais de 40 salas de aula equipadas;
Sistema de monitoramento interno e
externo;
Auditório;

Elevador e plataforma de
acessibilidade;
Rampa de acessibilidade;
Banheiros para cadeirantes;
Sala para Atendimento
Educacional Especializado;

Duas bibliotecas;
Laboratório de Ciências;
Laboratório Cultura Maker;
Laboratório de Produção Textual;
Laboratório de Física;
Laboratório de Espanhol;
Salas de Produção Artística.

ESTRUTURA
MAIS DE 13.000 METROS 
DE ÁREA CONSTRUÍDA
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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 e o Currículo de Pernambuco;
Equipe de profissionais qualificados, suporte e apoio pedagógico
comprometidos com a missão educativa do Colégio: “Vida e
Formação”;
Incentivo à prática de esportes e atividades culturais, refletido nos
resultados positivos em apresentações artísticas, campeonatos
municipais, estaduais e nacionais;
Seguro Educacional.

#VemSerImaculado

SERVIÇOS OFERECIDOS
Serviço de Orientação Religiosa (SOR);
Serviço de Orientação Pedagógica (SOP);
Serviço de Orientação Educacional (SOE);
Serviço de Orientação Disciplinar e Relacionamento (SODR);
Atendimento Educacional Especializado (AEE).

DIFERENCIAIS
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#VemSerImaculado

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
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.

BIBLIOTECAS

Entrar com alimentos, bebidas e guloseimas em geral;
Utilizar aparelhos reprodutores de música;
Falar ao celular (conservá-lo no modo “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.

Sendo assim, algumas normas são necessárias para que, tanto as
atividades realizadas, quanto os serviços prestados, transcorram de
forma organizada e prazerosa.

Nas Bibliotecas não é permitido:
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#VemSerImaculado

BIBLIOTECA PIO XII
Recebe estudantes do Ensino Fundamental
Anos Finais e Ensino Médio. Dispõe, além do
acervo, de dois ambientes de estudo para
os alunos: um para estudo e pesquisa em
grupo e outro exclusivo para 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

O COLÉGIO IMACULADO DISPÕE DE DUAS BIBLIOTECAS 
E LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO TEXTUAL
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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.

O aluno poderá locar livros, os quais deverão ser devolvidos no prazo
de oito dias para a Biblioteca Monteiro Lobato e de dois dias para a
Biblioteca Pio XII. Em ambos há possibilidade 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.

#VemSerImaculado

SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE LIVROS
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#VemSerImaculado

LABORATÓRIOS

Laboratório de Ciências;
Laboratório de Física;

Laboratório de Produção Textual;
Laboratório de Espanhol;

Laboratório de Cultura Maker;
Laboratório de Produção Artística.
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ENSINO MÉDIO
1º e 2º  Ano | Manhã:
7h às 12h20min (podendo ter sétima aula pela manhã)
Tarde: 14h às 18h15min (terças e quintas-feiras)
Simulados: sábados

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

*Nas sextas-feiras: Laboratório de Produção Textual para o Ensino Médio das
14h às 15h30min.
*Monitorias (os dias e horários serão combinados com a coordenação).
*Em caso de alterações, comunicaremos em circular específica.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
6º e 7º Ano: 7h às 11h35min 
(Podendo ser até às 12h20min)

8º Ano: 7h às 11h35min
(Podendo ser até às 12h20min)

9º Ano: 7h às 12h20min 
(Podendo ser até às 13h05min) 

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

HORÁRIOS DAS AULAS 
EDUCAÇÃO INFANTIL
Manhã: 7h às 11h40min  
Tarde: 13h às 17h40min

Alertamos os senhores pais e/ou responsáveis da Educação InfantilAlertamos os senhores pais e/ou responsáveis da Educação Infantil
ao Ensino Médio sobre a necessidade e importância do(a) aluno(a)ao Ensino Médio sobre a necessidade e importância do(a) aluno(a)
cumprir o horário de entrada no Colégio, a fim de estar presente nascumprir o horário de entrada no Colégio, a fim de estar presente nas

atividades da primeira aula. Em caso de atraso no horário deatividades da primeira aula. Em caso de atraso no horário de
entrada, há uma tolerância de 15 minutos.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.
 

Em caso de alterações, comunicaremos em circular específica.

PORTÃO A
RECEPÇÃO PRINCIPAL - RUA AMBRÓSIO DE BARROS LEITE

Atendimento: 
Das 6h às 18h (segundas, quartas e sextas)
Das 6h às 18h30min (terças e quintas)

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: 
Acesso apenas aos 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: 6h30min às 7h30min 
Manhã / tarde: 11h às 13h30min
Tarde: 17h às 18h

PORTÃO D
RUA PEREIRA SIMÕES (ALUNOS DOS ANOS INICIAIS)

Atendimento:
Manhã: 6h30min às 7h30min | 11h40min às 13h30min
Tarde:  17h30min às 18h

ACESSO AO COLÉGIO

12
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SOBRE A PERMANÊNCIA, CHEGADA E SAÍDA DA ESCOLA
NORMAS GERAIS

Não é permitida a circulação de pessoas alheias ao ambiente escolar
(pais de alunos, ex-alunos, entregadores e prestadores de serviço)
sem a prévia e devida identificação e acompanhamento de
funcionário da instituição, como preceitua a Lei Estadual 14.617-12.

A pontualidade do aluno para o início das aulas é fundamental para a
sua aprendizagem. Cabe aos pais e/ou responsáveis o cumprimento
do 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 5ª).

O aluno (do 6º ano ao Ensino Médio) que chegar após o início da
primeira aula deverá aguardar no espaço reservado pela escola para
entrar na 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.

#VemSerImaculado

"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."

16



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.

#VemSerImaculado

Registro de imagens dos alunos sem autorização do colégio ou das
famílias;

O acesso à sala de aula ou de qualquer pessoa que não esteja
matriculada no colégio;

Qualquer tipo de descaracterização, no todo ou em parte, do
fardamento escolar, como customização, rasgos, desfiados,
bordados, desenhos ou frases.

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:
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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 telefone celular, tablets e similares, exceto com
prévia autorização do professor para aplicações pedagógicas;
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 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 quaisquer mídias digitais ou impressas, 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;
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;

Considerando as normas de convivência social estabelecidas em
nosso Regimento, não será permitido ao aluno do Colégio Imaculado:

16
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Utilizar piscina, quadras, auditórios, laboratórios ou qualquer
dependência sem a presença de um profissional do colégio;
Permanecer na sala de aula na hora do recreio;
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.

17

MEDIDAS EDUCATIVAS
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.

Essas 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;

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:

Em caso de omissão da família o fato será encaminhado ao Conselho
Tutelar, conforme descrito no Regimento Escolar.

#VemSerImaculado
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DIREITOS E DEVERES DAS FAMÍLIAS
CONFORME REGIMENTO ESCOLAR

DIREITOS 

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 prejudicado;
Ser informado 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
encaminhando doente ao colégio.

DEVERES
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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 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;
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.

FARDAMENTO ESCOLAR

Não consideramos como uniforme escolar camisas produzidas
para eventos específicos do calendário de atividades escolares;
O sapato do fardamento é tênis 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, às avaliações e
atividades escolares fora do horário regulamentar (2ª chamada das
avaliações, excursões pedagógicas, simulados, aulões, etc.) 

#VemSerImaculado
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Bermuda de helanca ou calça de
tactel (azul-marinho). 

Blusa regata com detalhes azuis. 
INFANTIL I = AZUL-BEBÊ
INFANTIL II = AZUL-PACÍFICO
INFANTIL III = AZUL-ROYAL
INFANTIL IV = AZUL-MARINHO

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
1º AO 5º ANO

23

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALÇA LEGGING!

EDUCAÇÃO INFANTIL

Bermuda ou calça de tactel 
(azul-marinho).

Blusa com gola azul-marinho. 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
6º AO 9º ANO

Calça jeans ou brim (azul-marinho).

Blusa com gola azul-marinho. 

ENSINO MÉDIO
1º AO 3º ANO

Calça jeans ou brim (azul-marinho).

Blusa com detalhes azul-marinho
específica para o ensino médio.
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FREQUÊNCIA
REGIMENTO ESCOLAR

EDUCAÇÃO FÍSICA
DO 1º ANO DOS ANOS INICIAIS AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

*CALÇA LEGGING OFICIAL DO COLÉGIO: USO EXCLUSIVO PARA AS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO (OPCIONAL).

Nos termos da lei 9.394/96, 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 o cumprimento da atividade que não foi realizada
(trabalhos, avaliações ou outros) é de competência da Escola.

#VemSerImaculado

Bermuda helanca ou legging* 
azul-marinho.

Blusa com detalhes azul-marinho
(educação física).
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Assim como os demais componentes curriculares do colégio, as
atividades de Ensino Religioso e Educação Física permanecem com
obrigatoriedade do 1º Ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio.

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.

Não haverá 2ª chamada para os simulados do 6º ano ao Ensino Médio.

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.

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 ou demais justificativas, 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.

Diante da importância e obrigatoriedade legal da frequência do aluno
na escola, salientamos:

#VemSerImaculado
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A verificação da aprendizagem envolve diferentes processos em consonância
às concepções do Projeto Político Pedagógico e Pastoral. 

Na Educação Infantil, a avaliação não tem como objetivo a identificação de
estágios, níveis ou a promoção, nem mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental, podendo o professor utilizar-se da documentação pedagógica
expressa em forma de portfólios, diários e cadernos elaborado pelo docente e
apresentado ao coordenador pedagógico e psicólogo educacional. 

Ao término de cada uma das três unidades didáticas, na ação denominada
Plantão Pedagógico, pais e responsáveis são atendidos individualmente pelo
professor e tomam conhecimento das informações constantes nos registros
internos da escola, recebendo as orientações referentes ao desenvolvimento do
discente.

A documentação pedagógica registra os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças (nos campos de experiências: espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações, traços, sons, cores e formas, escuta,
fala, pensamento e imaginação, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e
movimentos), considerando observações e o desenvolvimento delas nas
Unidades Didáticas através dos conceitos : HD – Habilidade Desenvolvida, HED
– Habilidade em Desenvolvimento; HND – Habilidade não Desenvolvida; PE –
Precisa de Estímulos.

No Ensino Fundamental e no Ensino Médio o aproveitamento do aprendizado do
estudante é expresso em notas de acordo com o nível de desenvolvimento do
rendimento escolar dele, por componente curricular. O calendário letivo das
provas é determinado pela coordenação e pela equipe gestora do colégio. Este
estabelecimento de ensino trabalha com três unidades didáticas durante o ano
letivo. 

Os instrumentos de avaliação utilizados podem ser diferenciados, possibilitando
obter informações básicas sobre o rendimento cognitivo e atitudinal do
estudante, observando-se os seguintes procedimentos: a avaliação de
atitudes, feita pela observação do professor e pela autoavaliação do estudante,
servindo de suporte para o seu crescimento enquanto cidadão, porém este
instrumento avaliativo é distinto das aferições de desempenhos em relação
aos direitos e objetos de aprendizagem (conteúdos), representado pelo
somatório de pontos atribuídos aos vários instrumentos de avaliação, tais

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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como pesquisas, projetos, aula campo, seminários, debates, chamadas orais,
relatórios, testes, exames, experiências, trabalhos em equipe e individuais,
simulados, entre outros. 

Os diversos instrumentos de avaliação utilizados durante os períodos do ano
letivo, recebem a pontuação obedecendo uma escala de zero a dez. O registro
das médias trimestrais e médias anuais são expressos conforme a escala 0,0;
0,5; 1,0; 1,5, 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;7,5,8,0;8,5;9,0;9,5 e 10,0.

O arredondamento, quando necessário, é aplicado apenas no fechamento das
médias da Unidade Didática e das médias anuais, sendo sempre por
acréscimo e nunca por decréscimo de décimos. O registro da avaliação do
estudante relativo a cada unidade didática/trimestre deve ser feito até 5 dias
úteis após o término da unidade didática/trimestre, não podendo o estudante
ficar sem o registro da sua avaliação trimestral (exceto em situações médicas
ou emergenciais abonadas pela coordenação pedagógica). 

O estudante que justificar sua ausência, com motivos comprovados de
situações médicas ou emergenciais em período de avaliação oficial, após
análise do professor e/ou coordenação pedagógica, tem direito a realizar uma
2ª chamada, previamente agendada pela coordenação pedagógica, e o
instrumento utilizado será a critério do professor. Importante salientar que não
existe 2ª chamada para os Simulados do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), da Prova Brasil e do Sistema Seriado de Avaliação (SSA - UPE/PE).

A aplicação de instrumentos de avaliação sobre os componentes curriculares
terá momentos oficiais de vivências (exames, simulados) e no decorrer das
práticas didáticas (processual ou formativamente). 

A média do período em cada componente curricular é calculada através de
uma média aritmética das notas obtidas através dos diversos instrumentos e
rubricas de avaliação em que o aluno foi submetido. 

A fórmula utilizada para a explanação da proficiência dos estudantes é:
 

(AV + N1): 2 = M1, sendo:

AV= Exame de cada componente curricular (Avaliação oficial) totalizando 10
pontos possíveis distribuídos em itens à critério do professor, observando níveis
de dificuldade e coerência com os direitos de aprendizagem do aluno
expressos nas competências e habilidades da BNCC e do Currículo de
Pernambuco.

#VemSerImaculado
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N1- Compêndio de situações didáticas formativas, processuais, avulsas à
critério do professor de cada componente curricular, totalizando 10 pontos por
período, observando as rubricas de avaliação, aspectos atitudinais, cognitivos e
coerentes com os direitos de aprendizagem do aluno expressos nas
competências e habilidades da BNCC e do Currículo de Pernambuco.
M1- Média do primeiro período, M2 -Média do segundo período, M3-Média do
terceiro período. A média por período totaliza um intervalo entre 0 a 10 pontos.
Para fins de registro de proficiência, o perfil desejado de média é maior ou igual
a sete (Proficiência desejada igual ou maior que 7,0)

No Ensino Fundamental poderá ser aplicado um simulado (avaliação
diagnóstica) da Prova Brasil ou preparação para o ENEM de aspecto
interdisciplinar e contextualizado do ensino-aprendizado das áreas do
conhecimento segundo a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo de
Pernambuco. 

No Ensino Médio há a realização de diagnósticos do processo de ensino e de
aprendizagem da Formação Geral Básica e dos Itinerários Formativos
denominados simulados, podendo ser interdisciplinares e contextualizados
conforme as exigências do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou
coerentes com outros exames oficiais de ingresso em universidades públicas e
privadas, bem como certames (concursos públicos) e olimpíadas de
conhecimento.

Assim de acordo com o segmento de ensino, o aluno poderá ter sua média
trimestral acrescida de pontuação segundo sua proficiência. Ou seja, em cada
simulado realizado por unidade, se o aluno alcançar o perfil desejado, a partir
de 50% de acertos, segundo orientações das coordenações pedagógicas, terá
sua média acrescida em um ponto. A alteração da média trimestral não
poderá exceder dois pontos por componente curricular, independente de
número de simulados realizados.

O estudante que justificar sua ausência em período de avaliação oficial tem
direito a realizar uma 2ª chamada, previamente agendada pela coordenação
pedagógica, e o instrumento utilizado será a critério do professor. 
Ao final das três unidades didáticas anuais (etapas trimestrais) é calculada a
média anual:

 (M1 + M2 + M3) = MA
MA= Média Anual, totalizando um intervalo entre 0 e 10 pontos. 
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O estudante que alcançar a média anual a partir de 7,0, em cada componente
curricular, será considerado aprovado por média anual.

O estudante que não for aprovado por média anual em quaisquer
componentes curriculares terá direito de ser submetido à Recuperação Final. 

Ao final do ano letivo há oferta de aulas de recuperação ao estudante que,
atendidas as exigências quanto à frequência, não alcançar a média de
rendimento exigida ou aquele que, embora tenha atingido o limite para a
aprovação em rendimento deseje preencher lacunas de aprendizagem. 

O processo de recuperação final, por componente curricular, obedecerá à
fórmula ponderada:

 (MA + 2.REC): 3 = MF

Sendo MA- Média anual (menor que 7)
REC- Nota da Prova de Recuperação (até 10 pontos)
MF- Média Anual Final 

Após a Recuperação Final, o estudante que alcançar a Média Final (MF) igual
ou superior a 6,0 (seis) em todos os componentes curriculares será
considerado APROVADO.

Caso não obtenha a média final necessária na Recuperação Final, o estudante
pode submeter-se à Prova Especial em até 03 componentes curriculares,
realizada ao final do ano letivo, devendo obter uma nota igual ou superior a seis
(6,0) em cada um deles, para a sua aprovação.

O estudante com reprovação no último ano do Ensino Médio, aprovado em
vestibular, tem direito a realizar um Exame Especial. 

O aluno será considerado REPROVADO se não se enquadrar nas condições para
aprovação estabelecidas no Regimento Escolar e nos termos estabelecidos
pela legislação vigente, tais como se não obtiver frequência mínima de 75% em
cada componente curricular de acordo com a carga horária mínima aprovada
na Matriz Curricular. 

Em atas oficiais endereçadas à Secretaria Estadual de Educação de
Pernambuco o aluno APROVADO por média ou Aprovado após Recuperação ou
na Prova Especial no ano letivo será classificado por PROGRESSÃO PLENA, desde
que comprovada a frequência mínima de 75% do total das horas letivas anuais. 

#VemSerImaculado

29



OBSERVAÇÕES 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 e Anos Iniciais, quando solicitados e em dias
específicos;
O Colégio oferece serviço de monitoria para o Ensino Médio em
horário extra, devendo o aluno comparecer, 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;
Todos os alunos deverão adquirir os livros didáticos, paradidáticos e
materiais indicados na lista de material escolar (da Educação
Infantil ao Ensino Médio);
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;
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 do Ensino Médio é a realização de uma manhã
especial, Aula da Saudade e Missa em Ação de Graças.
O Colégio não possui vínculo contratual com nenhuma empresa de
transporte escolar.
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PLANO DE AÇÃO 2022
O Plano de Ação de 2022 corroborará a perspectiva de vivência de grande
parte do Plano de 2021, ainda atento aos desdobramentos da pandemia do
novo coronavírus, pois, mesmo com a flexibilização do isolamento social em
vários setores, até o momento desta edição, vivemos na expectativa da
vacinação de todos os brasileiros.

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.

28

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, Cambridge e SM).

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.

#VemSerImaculado
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O protagonismo juvenil, o 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 2022 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.

#VemSerImaculado

PROJETO DE VIDA, EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL E ESCOLA
EM PASTORAL

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 SODR, com experimentos das
Rodas de Diálogos (RD), 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 2022, continuará
pedagogicamente trabalhando nas vertentes: orientação vocacional,
projeto de vida e empreendedorismo criativo, comunicação não
violenta e da autoconsciência.
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Oferece formação continuada a 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).

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. A formação
para o bilíngue adotado pelo Colégio Imaculado Coração de Maria tem
parceria com a Cambridge University, trazendo a coleção SUPER SAFARI KIDS, e
a forte formação continuada com a equipe de professores.

O aplicativo de comunicação entre escola e família funciona otimizando os
processos de circulares, emissão de boletos, verificação de notas e
acompanhamento sistemático da agenda dos alunos.

A SM Educação oferece uma variedade de soluções didáticas que apoiam os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, as habilidades e as
competências, possibilitando a educação integral dos estudantes. No Colégio
Imaculado vai trabalhar o projeto de vida, inteligência emocional e a escola em
pastoral.

#VemSerImaculado

PARCERIAS

A Safetec é uma empresa de soluções tecnológicas especializada em Google
For Education que fornece ao Colégio Imaculado Coração de Maria o uso de
ferramentas educacionais para metodologias ativas por meio de aplicativos
como: Google Classroom, Meet, Forms, dentre outros.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO - AEE

#VemSerImaculado

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.

Aos 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 contraturno na sala
multifuncional. Trabalhamos com 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 vida mística e da fé, dilata-se o coração
e com inenarrável doçura de amor é corrido
o caminho dos mandamentos de Deus”.
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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, 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.

#VemSerImaculado

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
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A ideia do novo Ensino Médio é dar aos alunos protagonismo e
autonomia. A Lei nº 13.415/2017, que institui as alterações, estabelece
maior integração, flexibilidade curricular e oferta de itinerários formativos,
garantindo protagonismo e autonomia, mas também, aproximando as
escolas da realidade, das novas demandas e complexidades do
mercado de trabalho e da vida em sociedade. É uma aproximação do
futuro, alinhada às necessidades dos estudantes, preparando-os para
viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho
dinâmico.

Em 2022, o Colégio Imaculado Coração de Maria dará início a uma nova
proposta de ensino, principalmente, aos alunos dos primeiros anos do
Ensino Médio, a chamada nova escola secundária, que até 2024 se
estenderá aos demais anos. 

De maneira geral, articulamos com a equipe docente do Ensino Médio o
planejamento de aulas mais dinâmicas e experimentais com
metodologias ativas, incubadoras, laboratórios, aulas invertidas, híbridas
e observatório.

É um modelo de aprendizagem focado na formação de cidadãos e no
desenvolvimento de competências e habilidades, com disciplinas
integradas em quatro áreas do conhecimento, possibilitando que os
alunos escolham itinerários formativos de acordo com as áreas de seu
interesse, seu projetos de vida e de carreira. Serão diferentes opções de
percursos formativos, com enfoque nas áreas do conhecimento e na
formação técnica e profissional.       

Quanto à preparação para provas do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e do Programa de Avaliação Seriada (SSA), o colégio manterá
os simulados nos formatos de cada exame com aprofundamento nas
monitorias, trilhas de aprendizagens, aulas específicas e projetos.   

NOVO ENSINO MÉDIO: 
ENTENDA AS MUDANÇAS

#VemSerImaculado36



Os momentos de aplicação de instrumentos avaliativos em 2022 serão
compostos da N1 (atividade livre - trabalhos, projetos, testes etc.)
marcada pelo professor a cada período; a semana de prova,
composta por AV1 e AV2, que acontecerá em quatro dias, uma vez por
período; os simulados (ENEM e SSA), que acontecerão aos sábados,
com correção automática e o módulo TRI (teoria da resposta ao item).

Formação Geral Básica (FGB)

É o principal elemento da parte comum do Novo Ensino Médio. Ela é
composta por competências e habilidades previstas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), que são obrigatórias para todas as escolas
do Brasil.   

Nosso colégio está preparado para atender a nova realidade do ensino,
disponibilizando todos os componentes curriculares - Língua
Portuguesa, Literatura, Produção Textual, Matemática, Biologia, Química,
Física, História, Geografia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Ed. Física e Arte.

Itinerários Formativos

No 1º ano alguns itinerários são obrigatórios e outros optativos,
escolhidos de acordo com a vontade do estudante e com a oferta da
instituição. Serão compostos de aprofundamento nos conhecimentos
das áreas. 

Nossa escola oferece eletivas e curriculares comuns para oportunizar o
conhecimento de todas as áreas, com isso possibilitar ao aluno eleger
no ano seguinte, de forma qualitativa, a(s) trilha(s) que melhor se
identifica. Exemplificando: se o aluno se identificar mais com o itinerário
de exatas, vai ter a opção de assistir a uma aula de como desenvolver
um aplicativo ou um magazine de educação financeira. Por outro lado,
se o estudante escolher o itinerário de saúde, será oportunizado aulas
de investigação científica, nutrição, entre outros.  Quanto ao itinerário
de linguagens ou humanas, vai vislumbrar uma aula de negociação, de
marketing, de como falar em público, de política, de redes sociais.  

#VemSerImaculado
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Projeto Piloto

Desde 2020, o Colégio Imaculado realiza uma aprendizagem
inovadora que terá continuidade com as turmas dos segundos anos,
através da utilização dos Itinerários Formativos baseados nos eixos
estruturantes de aprofundamento e na BNCC, numa proposta
obrigatória, mas com escolha.

Projeto de Vida

Outra atividade já desenvolvida pela nossa Instituição, que agora faz
parte do currículo do Novo Ensino Médio, é o Projeto de Vida voltado a
resolver problemas como inteligência emocional e iniciativa,
habilidades de comunicação, de proatividade e de liderança. Um
projeto que pode orientar, entre muitas escolhas e possibilidades,
autoconhecimento e espiritualidade.

Estudos Dirigidos

São os componentes eletivos em que os alunos optarão em quais
disciplinas aprofundarão seus conhecimentos, ou tirarão suas dúvidas.

Desafios

A necessidade de laboratórios, materiais pedagógicos e formação de
docentes, por exemplo, são desafios que nosso Colégio já pontua,  pois
nosso intuito foi e continua sendo o fortalecimento do protagonismo
estudantil, a ampliação de ações voltadas à construção do projeto de
vida de cada aluno e ao aperfeiçoamento da preparação para o
ensino superior, assim como da escolha da graduação e dos melhores
caminhos no mercado de trabalho. Trabalhar o amadurecimento do
aluno desde a primeira série do Ensino Médio a fim de que ele possa
tomar suas próprias decisões e consiga ter mais discernimento é
nossa principal meta.

#VemSerImaculado38
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PROJETOS PEDAGÓGICOS
Jogos Integrados 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;

Biblioteca - Nossa biblioteca também funciona como espaço para
a realização de saraus, cafés literários, concursos e premiações.
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 à leitura e à
escrita;

Cultura Maker/Matemática - Mais um 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.

PROJETOS PEDAGÓGICOS EM REDE

Escola em pastoral - O caráter de escola em Pastoral
redimensiona o processo pedagógico com vista ao Pacto Mundial
da Educação, proposto pelo Papa Francisco, na perspectiva da
cultura do encontro; 

Juventude beneditina - Grande encontro com os jovens das três
escolas;

Formação dos articuladores - Acontece uma vez por mês,
encontro com a equipe gestora das quatro instituições.

REDE BENEDITINA DE ENSINO

#VemSerImaculado
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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 às necessidades dos 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.

#VemSerImaculado

1. TEMPO ALTERNATIVO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AOS ANOS INICIAIS

EXTRACURRICULAR

Os alunos do 6° ao 9° Ano poderão usufruir de banca de estudos,
monitoria, recreação e realização do dever de casa no contraturno,
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 matriz disponibilizada pelo
Colégio Imaculado.

2. PROJETO INTERLIGADO
ANOS FINAIS (DO 6º AO 9º ANO)

Projeto

Interligado

40



#VemSerImaculado

Para essas modalidades há um
contrato específico!

3. ESCOLINHAS ESPORTIVAS
DO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO

✓ NATAÇÃO;
✓ HIDROGINÁSTICA;
✓ JUDÔ;

✓ BALLET;
✓ DANÇA MODERNA;
✓ DANÇA POPULAR;

✓ VOLEIBOL;
✓ BASQUETE;
✓ FUTSAL;
✓ HANDEBOL.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
ANO LETIVO 2022

#VemSerImaculado

Estamos aguardando orientações da Secretaria Estadual de Educação
e do Conselho Nacional de Educação e, até segunda ordem,
manteremos o ensino híbrido em 2022.

Desta forma, continuaremos com os processos de ensino híbrido,
adequação das aulas entre momentos síncronos e assíncronos,
processos de avaliação nos formatos a 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 em
Pastoral.
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MENSAGEM FINAL

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/docu
ments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Ó Deus dos pobres, ajudai-nos
a resgatar os abandonados e
esquecidos desta terra que
valem tanto aos vossos olhos.

Curai a nossa vida, para que
protejamos o mundo e não o
depredemos, para que
semeemos beleza e não
poluição nem destruição.

Tocai os corações daqueles que
buscam apenas benefícios à
custa dos pobres e da terra.

Ensinai-nos a descobrir o valor
de cada coisa, a contemplar
com encanto, a reconhecer que
estamos profundamente unidos
com todas as criaturas no
nosso caminho para a vossa luz
infinita.

Obrigado porque estais
conosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na
nossa luta pela justiça, o amor e
a paz.

Deus Onipotente, que estais
presente em todo o universo
e na mais pequenina das
vossas criaturas.

Vós que envolveis com a vossa
ternura tudo o que existe,
derramai em nós a força do
vosso amor para cuidarmos da
vida e da beleza.

Inundai-nos de paz, para que
vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.

ORAÇÃO PELA NOSSA TERRAORAÇÃO PELA NOSSA TERRA

#VemSerImaculado
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