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APRESENTAÇÃO

Queridos alunos, prezada família Sagrado.
Iniciamos o novo ano letivo cheio de sonhos, projetos e grandes expectativas.
Para que possamos estreitar, cada vez mais, a relação Escola/Família e produzir bons
frutos do nosso trabalho algumas orientações são essenciais.
Vocês estão recebendo o Guia do Estudante 2018, um material de extrema importância
para o aluno e sua família no dia a dia escolar. Através dele é possível conhecer um pouco da
história do Colégio e do funcionamento de seus espaços físicos, bem como suas normas internas,
projetos Pedagógicos e Sociais desenvolvidos pela Instituição.
Lembre-se estudante: o Guia é um material muito importante. Leia com atenção e o
deixe sempre em sua mochila para que possa fazer consultas periódicas e relembrar todas essas
orientações.
Além disso, a equipe pedagógica está pronta para lhe atender em caso de qualquer
dúvida.
Temos certeza de que teremos muito sucesso em nosso trabalho.
Bons estudos e feliz 2018!
Jane Santos Rosignoli
Diretora Geral
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MISSÃO
Proporcionar uma educação de excelência para crianças, adolescentes, jovens e
adultos, fundamentada nos valores cristãos, promovendo protagonismo na construção de
competências, cultura da solidariedade e compromisso com a transformação social.

VISÃO
Ser referencial de uma educação de excelência, inovadora, pautada nos valores éticos e
cristãos.

VALORES
Compromisso com a vida - expressa a essência da instituição e convoca a atitudes
concretas como solidariedade, partilha e respeito à diversidade.
Ética - fundamentada as atitudes, relações com a transparência, honestidade e
cidadania..
Excelência - busca permanente de qualidade, competência e protagonismo.
Sustentabilidade – refere-se a responsabilidade quanto à geração, uso e manutenção
dos recursos ambientais, econômicos e sociais.
Inovação – busca conjunto de práticas inovadoras e troca de saberes.
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NOSSA HISTÓRIA
Jean Gailhac recebeu muitos dons. Era, sem dúvida,
um ser humano singular, que respondeu de maneira mais
que especial ao chamado de Deus, realizando, através de
seu ministério sacerdotal, grandes obras na vida de muitos
homens, mulheres e crianças em situação de
vulnerabilidade.
Falar da história do Colégio Sagrado Coração de
Maria de Ubá é falar neste sacerdote francês, nascido no
início do século XIX, em Béziers, e que, tendo renunciado às
glórias acadêmicas que a carreira de professor universitário
provavelmente lhe reservava, em prol do trabalho em um
hospital, viu sua vida ser transformada pelo sofrimento
alheio.
Tomado pelo sentimento da misericórdia que o
impulsionou a viver o 'amor-ação', deixou-se fascinar pela
figura do 'Bom Pastor', utilizada por Jesus para descrever
aquele que não se economiza e se entrega ao serviço pelo
próximo, para que as ovelhas tenham vida em abundância.
Quando percebeu que sozinho não poderia levar adiante sua missão, compartilhou-a com
outras pessoas que comungavam de seu ideal: Irmã Saint-Jean ajudou-o a fundar uma
Congregação feminina, o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Juntos, os dois
multiplicaram Vida!
O primeiro Internato Sacré-Coeur de Marie surgiu em 1850 como apoio às obras sociais
que, a esta altura, já eram várias. Representavam duas preciosas oportunidades: educar as filhas
da elite francesa e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade financeira de tantos projetos
junto aos empobrecidos.
Pe. Jean Gailhac não testemunhou a expansão do Instituto do qual foi o fundador. Com
certeza, se estivesse vivo, teria sido missionário ardoroso, ao lado de suas 'filhas espirituais',
desbravando fronteiras a fim de socorrer tantos que dele precisavam. Porém, ainda hoje, conta
com homens e mulheres, leigos ou consagrados, em escolas, projetos e outras frentes de
trabalho, levando adiante a Missão de lutar 'para que todos tenham vida' (Jo 10,10).
No Brasil, desde 1911, o Colégio Sagrado Coração de Maria, orgulha-se de ser parte deste
sonho e procura ser fiel à direção que Gailhac nos apontou: 'Importa ver Deus em tudo e em toda
parte e ver-se como seu e sua representante'.
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EDUCAÇÃO RELIGIOSA
Na elaboração de seu PER – Programa de Educação Religiosa - a Rede Sagrado
considerou a diversidade de sua comunidade educativa, constituída por pessoas de muitos
matizes religiosos, faixas etárias e visões de mundo. Para respeitar essa diversidade e, ao mesmo
tempo, assegurar a própria identidade cristã-católica, procurou esclarecer seus conceitos e
desmembrou a Educação Religiosa em dois eixos centrais, Ensino Religioso e Pastoral (sendo essa
última subdividida em Ações Solidárias e Educação da Fé).
Ensino Religioso – Entendido como área de conhecimento e componente curricular
obrigatório a todos os discentes, tem por objeto de estudo o Fenômeno Religioso nas diversas
tradições religiosas da humanidade, e resguarda o que diz a atual legislação, que assegura o
respeito à diversidade religiosa do país, procurando superar qualquer atitude proselitista, e
favorecer o diálogo interreligioso.
Pastoral – Entendida como toda presença e ação que vise ao cultivo e ao
aprofundamento da fé das pessoas, transformando-a em obras, em serviços aos irmãos e à
comunidade. Pode desdobrar-se em 'Ações Solidárias' (sempre acompanhadas de um trabalho
que favorece o fortalecimento de múltiplas dimensões do estudante como reflexão, contato,
interação, compromisso, liderança, protagonismo, solidariedade, cidadania etc) e 'Educação da
Fé' (manifestada nas celebrações, nos momentos de Retiro, no discernimento vocacional etc).
Possui caráter de voluntariado e a adesão a tais atividades é opcional. Seu espaço é o do extramuros.

PROJETOS SOCIAIS
CURSOS TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE e EM COMÉRCIO
O Colégio Sagrado Coração de Maria/ Ubá acredita na Educação EvangélicoLibertadora e professa a DEFESA DA VIDA como sua principal bandeira e, um dos gestos
concretos dessa nossa crença e dessa nossa luta é a oferta à comunidade de um curso técnico
totalmente gratuito que tem capacitado profissionalmente muitos jovens e adultos excluídos da
escolaridade no tempo adequado. Lutamos para que seus direitos sejam respeitados e para que a
educação seja uma realidade em suas vidas.
Os Cursos Técnicos contam com professores especializados, material didático
atualizado semestralmente, aulas teóricas, aulas práticas (laboratórios modernos), visitas
técnicas e palestras.
Organização Curricular:
- Carga Horária: 1200 horas.
- Organização : 4 períodos / Aulas de 50 minutos, com início às 18h30min / Duração: 24 meses
Público: Pessoas com o Ensino Médio completo ou cursando a 3ª série do Ens. Médio.
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Gratuidade Educacional - CTMA e CTCO - Termo de Compromisso

Caro(a) estudante, você foi selecionado (a) para integrar o corpo discente do Projeto:
Curso Técnico em Meio Ambiente ou Curso Técnico em Comércio do Colégio Sagrado Coração de
Maria. Aproveite esta oportunidade e abrace-a com garra, pois este curso tem grande
credibilidade no meio educacional devido à qualidade de nosso corpo docente que proporciona
resultados positivos aos estudantes que se empenham. Nosso curso é reconhecido pela
organização interna que se estrutura no sentido de favorecer o real aproveitamento de seus
estudos e das pessoas que dividirão com você o espaço acadêmico. O cumprimento destas
normas internas que regem nosso dia a dia é imprescindível e inegociável para que você possa
permanecer conosco.
É direito da Coordenadora Pedagógica do Segmento advertir, suspender ou cancelar a
matrícula do (a) estudante que regulamentam este projeto.
O horário de funcionamento do turno é de 18h30min às 21h45min.
O acesso à sala de aula se dará às 18h25min. Só será permitida a entrada do (a)
estudante no primeiro horário até às 18h45min. Após esse horário só será autorizada a entrada
no segundo horário.
O(A) estudante deverá manter uma postura respeitosa para com os(as) professores(as)
e demais funcionários(as).
A chamada será feita em sala de aula e o(a) estudante deverá ter no mínimo 75% de
frequência.
O (a) estudante deverá fazer uso do bebedouro e do banheiro durante a troca de
professores e no intervalo.
O intervalo para o lanche é de 20h45min às 21h. Após este período o portão será
fechado e não será permitida a entrada ou saída do(a) estudante, salvo por expressa autorização
da coordenação. O(A) estudante que ficar do lado de fora após as 21h só poderá retirar seu
material às 21h45min.
É proibida a insistência na campainha para chamar o porteiro e o uso de celular durante
as aulas. Informe sua família que mediante necessidade deverá fazer contato com a Secretaria:
3531-5281.
Não serão toleradas em sala de aula atitudes que prejudiquem o aprendizado próprio e
alheio como: conversa paralela, brincadeiras e bilhetinhos ou atitudes discriminatórias. O(A)
estudante que se sentir incomodado(a) com essas atitudes poderá procurar a Coordenadora
Pedagógica do Segmento.
É proibida a circulação de estudantes pelas dependências alheias à área delimitada para
as aulas.
É proibido o namoro ou qualquer demonstração mais efusiva de afeto entre os(as)
estudantes dentro da área do Colégio.
É proibido o uso de cigarro e bebida alcoólica nas dependências do Colégio, bem como
comparecer às aulas com sinal de embriaguez.
É proibido atos de depredação contra o patrimônio da Instituição. Caso ocorram o(a)
estudante se responsabilizará pela sua reparação.
Necessidades de ordem pessoal como faltar de aula ou sair antes do horário deverão ser
acordadas com Coordenação.
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O uso da blusa de uniforme é obrigatório. Pede-se uso de calça ou bermuda jeans ou
preta, na altura do joelho. É proibido o uso de roupas inadequadas ao ambiente escolar como
minissaia, shorts etc
O Colégio não se responsabiliza por qualquer objeto deixado em suas dependências.
Somente bicicletas poderão ser guardadas no pátio interno do Colégio.
Aprovações em concursos e empregos na área deverão ser comunicadas à
Coordenadora Pedagógica do Segmento.
Situações não previstas neste termo serão analisadas pela Coordenadora Pedagógica do
Segmento, Coordenação Pedagógica Geral e Conselho de Professores.
A necessidade de deixar de frequentar este projeto deverá ser justificada à
Coordenadora Pedagógica do Segmento e Secretaria por escrito. O descumprimento desta
norma implicará a não aceitação por parte da Instituição de novo pedido de participação em
outros Projetos.
PROJETO VIDA IR. MARIA DE AQUINO

Crianças atendidas pelo projeto (Turno da Tarde)

Obra social mantida pelas Religiosas do Sagrado Coração de Maria no bairro Palmeiras,
desde 10 de março de 2012, unida ao Colégio Sagrado Coração de Maria por profundos laços de
afeto e história. Irmã Maria de Aquino, fundadora do CSCM-Ubá empresta seu nome a esta obra
dedicada ao fortalecimento de vínculos em um contexto de grave vulnerabilidade social.
O 'Projeto Vida' possui uma equipe composta de uma assistente social, dois educadores
sociais, três funcionários e nove voluntários. Atende hoje 70 crianças na faixa de 6 a 15 anos com
atividades como capoeira, apoio pedagógico, artesanato, oficina de leitura, contação de história,
vivências e espiritualidade, prevenção à violência, taekwondo e esportes, em um amplo espaço
que conta com horta, área de lazer etc.
Muitos de nossos(as) alunos(as) e seus familiares descobrem no 'Projeto Vida' uma chance
perfeita para ajudar um grupo estruturado, porém carente de todo o tipo de apoio (sobretudo de
trabalho voluntário), e acabam engajando-se, tantas vezes de maneira anônima e discreta, como
parceiros desse belíssimo trabalho em prol da construção de um mundo melhor, mais justo e
fraterno.
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GRUPOS DE JOVENS
Trata-se de grupos que pretendem dar os primeiros passos ou aprofundar a experiência
do voluntariado à qual todos os adolescentes e jovens são desafiados. Ambos são excelentes
oportunidades para se trabalhar, entre outras dimensões, amizade, liderança, proatividade,
solidariedade etc. São dois grupos: 'VAGALUME' e 'FORMIGA'.

O grupo 'VAGALUME – Ver e Agir com Gailhac: Lutar, Mudar, Esperançar' destina-se a
alunos e alunas do 6º e do 7º anos do Ensino Fundamental II. Reúne-se quinzenalmente, à tarde,
em dia e horário definidos coletivamente com os próprios interessados, para o aprofundamento
da fé e a articulação de Ações Solidárias a serem levadas em curso ao longo do ano. Tem garantida
em calendário uma data especial: 'Jornada de Valores SCM' (30 de novembro). Para inserir-se
nesse grupo é preciso que o adolescente se inscreva, passe por um período de formação e seja
aceito, conforme alguns critérios.
O grupo 'FORMIGA – Formando Rede Missionária com Gailhac' destina-se a alunos e
alunas a partir do 8º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio (e ex-alunos em
condições especiais). Reúne-se mensalmente, à tarde, em dia e horários definidos coletivamente
com os membros do grupo e é o responsável pela articulação das Ações Solidárias que nascem da
experiência da Missão Jovem SCM – Intercâmbio Solidário (cuja 17ª edição acontecerá nos dias
21 a 23 de junho). Para inserir-se nesse grupo é preciso que o jovem tenha passado pela
experiência da Missão e do Retiro Jovem (31 de agosto a 2 de setembro).

CELEBRAÇÕES
> Tríduo pela fundação do Instituto das Religiosas do SCM: 26 a 28 de fevereiro
> Adoração ao Santíssimo Sacramento: 26 a 28 de março
> Celebrações Pascais: 02 a 06 de abril
> Imaculado Coração de Maria: 09 de junho
> Missa (Aniversário do Colégio e encerramento da 17ª Missão Jovem): 23 de junho
> Ação de Graças: 22 de novembro
> Missa (conclusão da 3ª série do EM e encerramento do Fórum JPIC): 09 de novembro
> Missa (conclusão do 9º ano): 07 de dezembro
> Celebração de Natal: 14 de dezembro

MISSÃO JOVEM SCM INTERCÂMBIO SOLIDÁRIO
Experiência de inserção e solidariedade, ainda que no nível do contato, mas que se
desdobra, no pós-Missão, em Ações Solidárias planejadas e executadas coletivamente,
mobilizando toda a comunidade educativa. A Missão tem sido um excelente instrumento para
vivências cidadãs, pois oportuniza um olhar sobre a própria cidade que sensibiliza, mobiliza e
convoca à ação.
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17ª Missão Jovem SCM – Intercâmbio Solidário – 21 a 23 de junho. Destina-se aos alunos(as) de
8º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio que, no fim de março, tenham se
inscrito no processo de preparação e seleção para viverem três dias intensos de inserção e ação
solidária em diferentes pontos da cidade, conhecendo de perto desafiadoras realidades e o
modo como diferentes grupos trabalham em seu enfrentamento.
Obs: O processo de inscrição para a Missão acontece em março. A atividade é voltada para
estudantes de 9º ano à 2ª série do Ensino Médio, acolhendo em condições especiais ex-alunos,
alunos do 8º ano e da 3ª série do Ensino Médio. O candidato passará por uma seleção que envolve
a busca de um perfil específico: liderança, protagonismo, sensibilidade e envolvimento em
questões sociais, interesse e reconhecida participação nas aulas de Ensino Religioso, entre outras
características. Estarão excluídos os candidatos sem esse perfil e os que não participarem dos
encontros preparatórios, bem como os que, nesses encontros, não revelarem o perfil procurado.

APROFUNDAMENTO DA FÉ
Retirar-se das ações cotidianas para 'ouvir' o que Deus quer nos dizer é parte integrante da
espiritualidade cristã e a escola oportuniza aos seus adolescentes e jovens datas e espaços
propícios a esta prática.
Retiro Jovem SCM – 31 de agosto a 02 de setembro. Destinado a adolescentes e jovens do 9º ano
à 3ª série do Ensino Médio. Quem participa da Missão Jovem, torna-se membro do grupo
FORMIGA durante o Retiro. Outros interessados têm até o mês de junho para se inscreverem no
processo de seleção. O Retiro destina-se ao aprofundamento da fé, pressupõe partilha, reflexão e
oração. Acontecerá na Pousada dos Canarinhos, em Divinésia.
Jornada de Valores SCM – 30 de novembro. Destinada aos adolescentes de 6º ao 8º ano. Quem já
faz parte do grupo VAGALUME acolhe, na jornada, os novos membros. Os interessados têm até o
mês de setembro para inscreverem-se no processo de seleção. A Jornada destina-se ao
aprofundamento da fé, pressupõe partilha, reflexão e oração. Acontece no colégio e envolve
trabalhos de campo.

JPIC - Justiça, Paz e Integridade da Criação
O JPIC é um 'jeito Sagrado de ser', uma filosofia de vida que ilumina todas as ações, pedagógicas,
pastorais, administrativas etc da Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria. Trata-se de
um projeto criado pelo Papa João Paulo II em 2002 com objetivo maior de 'globalizar a
solidariedade'. Um desafio e tanto! As Religiosas do Sagrado Coração de Maria, que aderiram a
essa rede solidária em 2003, contam hoje com uma representação na ONU apenas para pensar
ações ligadas ao JPIC.
16º Fórum JPIC SCM – 08 e 09 de novembro. São dois dias de intensa partilha de tudo aquilo que,
desde a Educação Infantil até os Cursos Técnicos, nossa comunidade vem desenvolvendo na linha
do JPIC. O evento é aberto à comunidade.
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2ª Feira JPIC – 10 de novembro. Momento em que toda comunidade se mobiliza para
proporcionar uma ‘manhã de solidariedade’ a centenas de crianças em situação de
vulnerabilidade social. Dia de partilha, de emoção, distribuição de brinquedos e roupas, lanche
comunitário etc.

AÇÕES E CAMPANHAS SOLIDÁRIAS
Nossas ações e campanhas solidárias procuram expressar a culminância de algum projeto
tendo, portanto, intenções pedagógicas que as fundamentam. A responsabilidade primeira na
condução desse tipo de atividade pertence ao SOR – Serviço de Orientação Religiosa, sendo
vedado o estímulo, a adesão ou a promoção de quaisquer atividades do gênero na escola ou
envolvendo a escola sem a devida orientação deste serviço.

LOUVOR MARIANO
Em honra e louvor à Maria, a Comunidade Educativa encontra no mês de maio um
espaço para a expressão da livre devoção mariana na capela do colégio entre 18h e 18h30:
02/05 – Educação Infantil
08/05 – Turmas do 1º ano
15/05 – Turmas do 2º ano
21/05 – Turmas do 3º ano
30/05 – Turmas do 4º e 5º ano
A participação será livre, para meninos e meninas, acompanhados de suas famílias. Serão
momentos de expressão da fé mariana, com música e coroação de Nossa Senhora.
A distinção da coroação, em si, caberá às Religiosas do Sagrado Coração de Maria, representando
a comunidade educativa. As crianças participarão noutros níveis: cantando, rezando, louvando a
Maria etc. Nesse momento as crianças deverão estar vestindo o próprio uniforme escolar e, se
quiserem, poderão trazer pétalas de flor de casa.

PROJETO CORAÇÃO ABERTO
A escola oferece, desde 2007, um curso de extensão voltado à 'melhor idade' e a todas
as idades, ou seja, às pessoas que estejam em busca de um espaço seja para atualizar
conhecimentos, seja para construir e/ou fortalecer laços de amizade, bem como para vivenciar
atividades pedagógicas que fazem bem ao corpo, à mente e à alma. Aulas como música, filosofia,
atualização de conhecimentos, artes, psicologia etc tornam o currículo desse curso precioso e
inestimável, sendo complementado por saraus, viagens, happy hours, apresentações teatrais e
muito mais.
As aulas do Projeto Coração Aberto acontecem às 3ªs e 5ªs feiras e as matrículas podem ser
feitas na Secretaria da escola.
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TRIO GESTOR DO CSCM-UBÁ
Direção: Jane Santos Rosignoli
Coordenação Pedagógica Geral: Andrea Alves Margato
Coordenação do Serviço de Orientação Religiosa: Evandro Albuquerque de Andrade.

EQUIPE PEDAGÓGICA
Segmento

Coordenadora Pedagógica

Coordenadora Educacional

Educação Infantil
Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano)

Flaviane de Araújo Ribeiro

Maria Inês Dias B. N. da Silva

Mônica Dias Resende

Maria Inês Dias B. N. da Silva

Lucimeri Rosa Silva

Jussara Emídio de Freitas Dias

Flávia de Freitas Alves

Jussara Emídio de Freitas Dias

Flávia de Freitas Alves

--------------------

Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano)
Ensino Médio
(1ª a 3ª série)
Noturno

Auxiliares de Disciplina: Irani Correia do Amaral (manhã) e Júnia Mara Moreira (tarde).

PROPOSTA PEDAGÓGICA
Os Colégios Sagrado Coração de Maria contextualizam sua ação educativa por meio de
uma aprendizagem significativa, possibilitando ao educando contínua reflexão, análise e
discernimento da realidade, optando assim pela proposta construtivista sóciointeracionista por
ser a mesma coerente com os princípios fundamentais da educação evangélico-libertadora.
Apoiada em uma concepção moderna de ensino/aprendizagem que estimula a
criatividade, a construção da autonomia e do pensamento crítico e reflexivo, a nossa proposta
pedagógica garante que cada pessoa seja respeitada na sua singularidade, oportunizando a cada
aluno(a) uma educação integral, baseada na seguinte relação de interdependência:
Para alcançarmos nossos objetivos educacionais, assim
organizamos a gestão do ensino:
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Currículo: constituído em Rede e desenvolvido
com metodologia investigativa e prática.

o
and
ltiv
cu
cial
s, ão so
ça
ç
en ipa
er rtic
a

Conv
iv
nova er co
s fo
m
rm
a
as s d
de if
p

ir
tru
ns
co ida
v
o de

e

Contextualização do ensino: imprime SIGNIFICADO à aprendizagem.
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Trabalho com SITUAÇÕES-PROBLEMA: dinamismo no aprender..
Estímulo à prática de ações mentais e de aprendizagem que envolvam conhecimento,
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.
Ÿ
Avaliação: através de atividades avaliativas diversas, como provas, trabalhos, aulas
práticas e outras, incluindo a observação sistemática da produção do aluno; predomínio dos
aspectos observados ao longo do processo sobre os circunstanciais.
Ÿ · A nota: resultado de diversos fatores, incluindo as provas; observância criteriosa das
competências construídas.
Os nossos princípios orientam o programa da ação educativa, no que diz respeito à
formação de hábitos, atitudes e habilidades de estudo, tendo em vista a preparação acadêmica e
o desenvolvimento de valores pessoais, sociais e cristãos, necessários a uma formação humana
sólida e integral.
Esses elementos reunidos inspiram as ações dos educadores e dos demais profissionais e
formam a comunidade educativa do Colégio, estabelecendo, assim, um dos seus diferenciais.
Ÿ
O estudante é a razão do nosso trabalho educativo.
Ÿ
A qualidade acadêmica é a meta que constantemente buscamos alcançar em nosso
trabalho escolar.
Ÿ A autonomia e o compromisso com a solidariedade são características definidoras das
pessoas que queremos formar.
Ÿ A convivência fraterna, alegre e respeitosa é o traço essencial da comunidade,
exercida de forma recíproca entre professores, alunos e funcionários.
Ÿ
Ÿ

CURSOS E HORÁRIOS

Entrada
Saída

Ed. Infantil,
1º ao 5º ano
do EF

6º e 7º ano do

EF

8º e 9º ano do EF
e Ensino Médio

CTMA

13h

7h

7h

18h30

PréVestibular

18h30

17h30
11h30
21h45
22h30
12h20min*
* 9º ano EF no mínimo 2 dias na semana / 8º ano EF - 1 dia na semana

Para o turno da manhã: As portarias encontram-se abertas a partir das 6h30min e são
fechadas às 7h05min.
No caso de atraso, ou de necessidade de saída antes do horário do término das aulas, os
responsáveis deverão procurar a Portaria Central, que tomará as providências cabíveis.
O estudante que precisar voltar ao Colégio em horário extraturno deverá vir uniformizado,
identificar-se na portaria e declarar que atividade acadêmica irá desenvolver. O espaço para isso,
preferencialmente, é a biblioteca. Ocupar uma das salas de aula é algo que pode ser feito apenas
mediante autorização das Coordenadoras Educacionais.
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ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
No calendário anual estão marcadas datas de atendimento às famílias, os 'Plantões de
Atendimento aos Pais' (para o turno da manhã) e ‘Reuniões de Pais’ (para o turno da tarde). Além
disso, todos os professores contam com uma hora semanal reservada para este fim. Basta fazer o
agendamento prévio na recepção do colégio ou por telefone. Os pais, mães e responsáveis pelos
nossos alunos merecem toda a atenção em suas dúvidas ou questionamentos, por isso, para que
sejam atendidos com a qualidade a que têm direito, o agendamento prévio é fundamental.
A recepção às famílias é realizada pela recepcionista, que fará os encaminhamentos
necessários. Para melhor atendimento, é INDISPENSÁVEL O AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Estando os pais, as mães ou o responsável nas dependências do Colégio, não devem:
Ÿ abordar o professor no início ou término das aulas, pois ele precisa estar atento aos
seus alunos;
Ÿ subir acompanhando seus filhos até a sala de aula;
Ÿ interromper as aulas, permanecendo nas portas das salas, para entregar material
esquecido em casa. Pedimos que entreguem o material na recepção, para ser encaminhado ao aluno.

Serviço de Atendimento ao Público
Portaria: de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h
Fone: (32) 3531.5281 - comunicacao@redesagradouba.com.br
Secretaria: de Segunda a Quinta-feira, de 7h às 12h - de 13h às 21h .
Tesouraria: Segunda, Terça, Quarta e Sexta-feira, de 7h às 17h
Assessoria de Comunicação: de Segunda a Sexta-feira, de 7h30 às 11h30 - de 13h30 às 17h30.
Biblioteca: Segunda, Quarta, Quinta e Sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h; Terça- feira de 9h
às 11h, de 13h às 17h e de 19h30min às 21h30min.
Serviço de Assistência Social: Segunda-feira, de 13h às 19h /Terça-feira, de 7h às 11h e de 12h às
16h (Projeto Vida) / Quarta e Quinta-feira, de 7h às 13h / Sexta-feira, de 7h às 11h (Projeto Vida).

Expediente Interno
Tesouraria - Quinta-feira (durante todo o dia)
Secretaria - Sexta-feira, de 7h às 13h
OBSERVAÇÕES:
1) Documentos escolares só serão emitidos, sem custos, uma vez. Em caso de solicitação de 2ª
via, será cobrada uma taxa específica, de acordo com o documento emitido.
2) As declarações de frequência ou transferência solicitadas à Secretaria Escolar serão entregues
no prazo mínimo de 24 horas. Os históricos escolares têm o prazo legal de 30 dias para serem
expedidos pela escola.
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EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA
Diretora Geral
A Diretora Geral, no seu papel de liderança, é o profissional articulador, integrador e responsável
por todas as atividades desencadeadoras do processo educacional. Tem como atribuições:
estabelecer, em parceria com as assessorias e equipe pedagógica, diretrizes para a promoção de
ações educacionais coerentes com a missão evangelizadora do Instituto das Religiosas do
Sagrado Coração de Maria, bem como analisar e emitir parecer sobre propostas e projetos a
serem implantados; gerenciar, planejar e controlar as atividades da escola, acompanhando,
orientando e avaliando projetos e atividades técnicas, educacionais e administrativas, visando
otimizar o seu desempenho e buscando melhoria contínua na prestação dos serviços; assessorar
a Sociedade Civil Casas de Educação (SCCE) na tomada de decisões concernentes aos aspectos
pedagógicos e estratégicos dos colégios da Rede Sagrado, incluindo-se o Projeto Vida, os cursos
técnicos; assegurar o cumprimento da legislação educacional.
Coordenadora Pedagógica Geral (CPG)
Profissional com formação na área de educação, com especialização específica, que em
articulação com a direção da unidade escolar acompanha o desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem. Ao Coordenador Pedagógico Geral compete: coordenar a elaboração e
implementação da Proposta Pedagógica do colégio em consonância com o Projeto Pedagógico
da Rede Sagrado articulando as condições necessárias para a sua operacionalização em parceria
com a Direção, a Coordenação do SOR e a equipe pedagógica; responsabilizar-se pela
organização e estruturação do trabalho a ser desenvolvido pela equipe pedagógica; promover o
desenvolvimento da equipe pedagógica e dos colaboradores envolvidos na operacionalização da
proposta pedagógica; atuar em prol do cumprimento das normas institucionais; responsabilizarse pela integração e dinâmica dos diversos setores em parceria com a direção e coordenação do
SOR; comprometer-se com o processo de avaliação de desempenho da equipe pedagógica e dos
colaboradores.
Coordenação do Serviço de Orientação Religiosa (SOR)
Profissional que, sempre integrado aos Serviços Pedagógicos, visa à reflexão conjunta sobre a
conjugação harmônica dos objetivos pedagógicos com a concretização dos valores evangélicos e
dos Princípios Filosóficos Educacionais da Instituição. Ao Coordenador do SOR compete:
responsabilizar-se, em consonância com a Direção, por manter vivo o carisma da Instituição e
seus princípios; auxiliar os demais membros do Trio Gestor no processo de Gestão Escolar,
orientada pela Missão, Visão e Valores da Instituição; operacionalizar o Serviço de Orientação
Religiosa, em consonância com o Planejamento Estratégico da Rede Sagrado; dinamizar,
acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa da Educação Religiosa; garantir o espaço
de Evangelização e engajamento nas ações solidárias; acolher e assessorar os integrantes da
comunidade educativa em seus questionamentos e dúvidas de caráter religioso numa atitude de
diálogo ecumênico.
Coordenador Pedagógico de Segmento (CPS)
Profissional com formação na área de educação, com especialização específica, habilitadas para o
exercício de suas funções, sempre em consonância com os princípios éticos e religiosos da Instituição.

Ao Coordenador Pedagógico de Segmento compete: auxiliar o Trio Gestor no processo de gestão
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escolar orientada pela Missão, Visão e Valores da Instituição; realizar a gestão de seu segmento
garantindo a sustentabilidade e os resultados, considerando a excelência acadêmica; planejar,
dinamizar e avaliar as atividades escolares que envolvem seu segmento; planejar, acompanhar e
avaliar o desenvolvimento dos processos de Gestão do Conhecimento no seu segmento;
acompanhar o desenvolvimento do aluno em todas as dimensões que envolvam seu processo de
aprendizagem, em parceria com a Coordenação Educacional e com a Coordenação Pedagógica
Geral; zelar pela integração e relacionamento saudável entre os membros da equipe de
colaboradores do seu segmento; comprometer-se com o processo de avaliação de desempenho
dos colaboradores do seu segmento.
Coordenador Educacional
Profissional com formação na área de educação, com especialização específica, habilitadas para
o exercício de suas funções, sempre em consonância com os princípios éticos e religiosos da
Instituição. Ao Coordenador Educacional compete: responsabilizar-se, em parceria com as
Coordenações Pedagógicas de Segmento, pelo planejamento e implantação da proposta
pedagógica; realizar a gestão de seu segmento garantindo a sustentabilidade e os resultados,
considerando a excelência acadêmica; acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem
em parceria com as Coordenadoras Pedagógicas de Segmento; acompanhar o desenvolvimento
dos alunos nos níveis cognitivo, psicossexual, afetivo e social; promover a parceria
Escola/Família.
Coordenador de Área
Compete ao Coordenador de Área: coordenar, em parceria com a CPG e com as CPSs, a
implantação, divulgação, execução e avaliação da proposta curricular da área, articulando-a de
forma participativa e cooperativa; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de
aprendizagem.
Coordenador de Processos Seletivos e ENEM
Compete ao Coordenador de Processos Seletivos e ENEM: difundir, em todo o colégio, em
parceria com a equipe pedagógica e em consonância com o planejamento estratégico da Rede
Sagrado, a importância da participação dos estudantes nos processos seletivos oficiais e das
instituições de ensino federais; gerenciar o processo de implementação e consolidação de uma
“Cultura do Ensino Médio de Resultados” em parceria com a equipe técnico-pedagógica.
Auxiliar de Disciplina
Responsável pelas orientações aos estudantes em situações de não cumprimento de seus
deveres e informações a respeito aos pais, dentre outras. Compete ao Auxiliar de Disciplina:
assegurar o cumprimento dos princípios da Instituição, do projeto pedagógico e do Regimento
Escolar junto aos alunos, em parceria com a direção e toda equipe pedagógica (CPG, CPS, CE e
professor); acompanhar e monitorar as rotinas escolares.
Bibliotecária
Compete à bibliotecária: executar o registro do acervo de livros e revistas de acordo com as
normas técnicas e rotinas estabelecidas; orientar e acompanhar a catalogação, a classificação e a
indexação do acervo bibliográfico; selecionar os assuntos de pesquisa e prepara-los, orientando
os usuários quanto à metodologia para consultas; executar o inventário dos livros e dos
periódicos do acervo e emitir o balanço anual.
Professores
Responsáveis pela gestão em sala de aula. Visam desenvolver competências e habilidades
necessárias ao estudante, de forma contextualizada, problematizadas em situações reais e concretas
,na perspectiva de que o mesmo tenha possibilidade de agir com autonomia, capacidade e
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responsabilidade no contexto social. São competências dos professores: operacionalizar a
Proposta Pedagógica do Colégio; orientar o Processo de Ensino Aprendizagem, em consonância
com o Projeto Pedagógico do Colégio e em parceria com a Coordenadora Pedagógica de
Segmento; ser agente mediador do processo e possibilitar a construção do conhecimento do
educando; promover a gestão da sala de aula e a busca da excelência acadêmica.
Secretaria Escolar
A secretaria terá a função de dar suporte ao processo educacional, auxiliando o diretor escolar
nas atividades relativas à: documentação e escrituração escolar, organização e atualização de
arquivos, expedição e controle de expedientes, e atualização de cópias da legislação em vigor.
São atribuições da Secretaria: orientar a direção e a comunidade educativa, quando necessário,
nos assuntos legais inerentes à sua área de atuação; efetivar os trâmites formais junto aos
sistemas de ensino oficiais vinculados ao colégio; realizar a escrituração, registro e expedição de
documentos escolares e da instituição; organizar o arquivo e documentação; atender aos alunos,
pais e professores nos assuntos de seu exercício; 
responsabilizar-se pela documentação
legal do aluno no ato da matrícula; analisar os históricos escolares de alunos transferidos para o
colégio, tendo como base as normas curriculares gerais.

CÂMERAS
O colégio possui câmeras de segurança em alguns ambientes comuns com o objetivo de ampliar a
segurança e o controle das atividades.

SERVIÇOS ON-LINE - Sistema TOTVS
A integração entre o Colégio e as famílias dos nossos alunos está sendo enriquecida com
a implementação constante de serviços de comunicação informatizada. Alunos, pais, professores
e funcionários contam com os recursos disponíveis no site www.redesagradouba.com.br para
facilitar a realização de tarefas cotidianas para auxiliar no seu comprometimento.
Na página inicial do site os usuários poderão também se informar sobre comunicações
das coordenações, circulares, informativos, calendários escolares e outros.
Na TOTVS/Educacional os usuários podem consultar notas, frequência, tarefas (clicar
“plano de aula”), horários e ocorrências.
O processo do sistema TOTVS/Educacional permitirá, via internet, o acesso a
informações sobre a vida escolar do aluno e o recebimento de comunicações do Colégio, como
boletins com notas parciais distribuídas nas etapas letivas. Para isso, o pai, a mãe ou o
responsável receberá do Colégio comunicação contendo o login (usuário) e uma senha
confidencial. Esta senha é pessoal e intransferível e permanecerá a mesma ao longo de todo o
percurso acadêmico do aluno, não sendo alterada de um ano para outro.
Aconselhamos os pais ou responsáveis a guardar a senha em lugar seguro, evitando sua
perda, extravio ou solicitação constante de nova senha.
Em caso de dúvida, consultar a Coordenação Educacional de Segmento.
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UNIFORME ESCOLAR
Uso Obrigatório
O uniforme tem por objetivo identificar o estudante como membro da comunidade do
Colégio Sagrado Coração de Maria, visando a sua segurança e a do ambiente escolar.
Uniforme de uso diário
Camisa: branca com logomarca do Colégio. A camisa não deve ser muito curta, ela deve, no
mínimo, ultrapassar a altura do cós da calça/bermuda.
Calça: de helanca ou tactel azul do Colégio, jeans azul escuro básica
Bermuda: jeans azul escuro básica ou tactel azul no comprimento do joelho.
Obs: Em caso de opção pelo jeans, o mesmo deverá ser azul escuro, sem rasgados, bordados,
manchas etc.

Agasalho: moletom azul com a logomarca do colégio. O agasalho também é uma peça do
uniforme escolar, portanto, o único permitido é o oficial.
Obs: As meninas do turno da tarde, deverão, no período de inverno usar meia-calça na cor branca
ou azul marinho debaixo do short-saia, caso não queiram usar a calça de tactel ou helanca.

O uniforme para Educação Física deve propiciar o conforto necessário para os exercícios físicos:
Camisa branca com a logomarca do Colégio, calça ou bermuda de tactel ou helanca azul. Tênis
adequado à prática esportiva.
Calçado: é de uso livre, a critério da família, privilegiando calçados presos ao pé. Não
aconselhamos o uso de chinelos e calçados que não propiciam firmeza para o andar,
principalmente para o turno da tarde.
ATENÇÃO! Todos os alunos, nas dependências do Colégio, deverão trajar o uniforme completo,
independente do turno. Não será permitida a descaracterização do uniforme escolar.

MATERIAL e AGENDA ESCOLAR
A organização é um elemento indispensável à construção da aprendizagem. É
importante verificar, consultando previamente o horário de aulas, se todo o material foi
devidamente organizado.
O material escolar é de uso diário e indispensável. Os alunos devem portar somente o
material necessário para as aulas, não devendo trazer para a escola outros objetos inadequados
ao ambiente escolar.
Todo material individual deve ser adequadamente identificado.
A escola não se fecha às novas tecnologias e compreende, inclusive, que elas podem ser
aliadas no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, acredita-se que o uso indiscriminado,
por exemplo, do celular, pode atrapalhar mais do que ajudar. Sendo assim, é fundamental que
todos e todas se atentem para as seguintes regras:
1ª – É vedado o uso de celular durante as aulas;
2ª – Durante as provas não é permitido portar o celular (caracteriza cola e incide em nota zero);
3ª – A escola não se responsabiliza por perda ou avaria de celular ou qualquer outro pertence de
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valor trazido para a escola.
Caso o aluno seja flagrado usando ou manuseando o celular ou qualquer aparelho eletrônico
em sala de aula, o mesmo será recolhido e o aluno receberá ocorrência, devendo trazê-la
assinada pelo responsável no dia seguinte. O aparelho será devolvido ao final da aula.
A agenda é um material imprescindível à organização pessoal do estudante . Será
utilizada para a comunicação entre a família e a escola e para as anotações dos compromissos.

BIBLIOTECA
O Colégio Sagrado Coração de Maria disponibiliza duas bibliotecas: uma para atender
especialmente a Educação Infantil e outra para atender os demais segmentos, com acervos
distintos e apropriados à escolaridade.
Considerando que a biblioteca é um ambiente importante para estudo, o Colégio
Sagrado Coração de Maria ampliou, modernizou e climatizou a biblioteca central para que se
torne um local que complemente o trabalho dos professores em sala de aula, já que a leitura e a
pesquisa é condição fundamental na complementação do trabalho realizado em sala.
Poderá ser usada para estudos, pesquisas ou leituras individuais e atividades coletivas,
para empréstimos, respeitando-se as suas normas de funcionamento.

O acervo de nossa Biblioteca disponibiliza aos alunos materiais bibliográficos das
diversas áreas do conhecimento e em variados suportes de apresentação: livros, mapas,
periódicos etc.
Totalmente informatizada, com serviços de internet, a Biblioteca enriquece e facilita
a pesquisa, tornando-a, de fato, uma atividade complementar na (in)formação dos conteúdos
ministrados.

Por meio da Biblioteca online, o estudante e sua família consultam, podem solicitar
pesquisas, sugerir aquisições, ver sua movimentação em um módulo de acesso em tempo real
e podem também participar do Projeto Navegando na Leitura.

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA
Ÿ Este regulamento tem como objetivo definir normas para prestação e utilização dos serviços
da Biblioteca Pe. Gailhac garantindo o perfeito desempenho de suas atividades.

1.

Funcionamento
De segunda a sexta- feira: 7h às 11h e 13h às 17h.
Terças-feiras: 9h às 11h e 13h às 17h e Noturno CTMA 19h30 às 21h30.
1.2. São considerados usuários da biblioteca
I. Alunos regularmente matriculados no Colégio.
II. Pais dos alunos.
III. Coordenadores e professores.
IV. Funcionários.
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2. Do empréstimo
I. Os alunos têm direito ao empréstimo de dois livros, pelo período de sete dias corridos.
ll. Os empréstimos poderão ser renovados, caso não haja reserva do livro por outro usuário.
lll. O livro RESERVADO ficará à disposição do usuário pelo prazo de 24h após sua devolução.
Decorrido o prazo, A RESERVA SERÁ ANULADA.
2.1
Empréstimos para professor
l. O professor deverá informar à biblioteca, com 24 horas de antecedência, o assunto do trabalho
que será solicitado aos alunos. Como também o material a ser usado.
ll. Empréstimo para trabalhos em grupo, em sala de aula, deverá ser feito pelo professor. É
obrigatória a devolução destes até o final do turno de sua retirada.
3. Dos deveres do usuário
I. É responsável por cuidar do material bibliográfico, evitando perdas ou extravio de obras, não
danificando até que seja devolvido;
II. Não escrever ou fazer qualquer alteração nas páginas dos materiais;
III. Todo material retirado na biblioteca deverá ser devolvido á bibliotecária da mesma, dentro do
prazo concedido;
IV. Pagar a multa a que incorrer;
V. Cabe ao usuário indenizar a biblioteca nos casos de perda ou danos causados ao material sob
sua responsabilidade, repondo a mesma obra;
Vl. Estando na biblioteca, não é permitida a utilização de telefone celular. Caso haja a necessidade
imperativa de uso, deve-se sair da área interna para não incomodar os demais usuários.
4. Das penalidades
l. O atraso na devolução de empréstimo de livros implicará o pagamento de MULTA em forma de
doação de livros ou gibis. Só serão aceitas obras nas áreas de literatura e gibis, voltados para o
público infantil e juvenil, em bom estado de conservação. As obras doadas, após serem
processadas tecnicamente e incluídas no patrimônio da biblioteca, em hipótese alguma serão
devolvidas ao doador.
ll. No caso de atraso na devolução das obras, o usuário terá o empréstimo suspenso até devida
devolução.
lll. Em caso de extravio ou dano, o usuário deverá indenizar a biblioteca, repondo a mesma obra
ou outra indicada pela bibliotecária no prazo de 30 dias da data de devolução.
5. Dos direitos do usuário
I. Realizar consulta e empréstimo de materiais disponíveis na biblioteca, na forma deste
regulamento;
II. Ter acesso as estantes e aos serviços para a pesquisa na internet;
III. Fazer renovações e reserva;
IV. Receber orientação quanto à localização dos materiais para pesquisa nas estantes.
6. Uso dos computadores
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I. A biblioteca oferece acesso a Internet de uso exclusivo à comunidade escolar.
II. A Internet deverá ser utilizada somente para fins de pesquisa, sendo proibido o acesso a sites
de bate-papo, jogos e outros fins não didáticos. O período de permanência por usuário no
terminal de informática é de 1(uma) hora, e para maior comodidade é necessário o agendamento
prévio. Horário de intervalo 5 minutos para cada aluno.
lll. É vedada a alteração das configurações técnicas dos equipamentos disponíveis na biblioteca,
assim como a instalação de programas de qualquer espécie.
lV. A Biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais esquecidos e reserva-se o direito de
apagar qualquer documento ou programa gravados nos computadores.
7. Sala de estudo
l. Como toda sala de estudos, e principalmente comunitária, pede-se aos usuários a manutenção
de comportamento adequado à área e seu ambiente.
ll. Além dos espaços individuais e coletivos para o usuário realizar seus estudos, a biblioteca
oferece duas salas de estudos em grupo, que devem ser agendadas com antecedência no balcão
de atendimento.
lll. O ambiente será monitorado por câmeras e, caso seja detectado algo indevido, será
comunicado aos responsáveis pelo Colégio.
lV. Para a utilização das salas os grupos deverão ser compostos por no mínimo três pessoas. Por
um período de 1 hora sem possibilidade de prorrogação do tempo de uso.
V. O número máximo de ocupantes deve estar de acordo com a capacidade de cada sala (seis),
ficando vedada a colocação de cadeiras avulsas.
8. Orientações gerais
l. O SILÊNCIO é fundamental na biblioteca. Para isso, os usuários que nela permanecerem devem
estar interessados em LER, ESTUDAR E PESQUISAR;
ll. Solicitamos a todos que não RECOLOQUEM os livros na estante. Após a CONSULTA a qualquer
obra do acervo, DEIXÁ-LA SOBRE A MESA.
lll. É importantíssimo cuidarmos bem do material da Biblioteca, pois é patrimônio de todos e, se
os livros forem bem cuidados, teremos o material à nossa disposição sempre que precisarmos.
lV. Lanches, água, refrigerantes deverão ser consumidos fora das dependências da biblioteca.
V. A bibliotecária reserva-se o direito de solicitar a retirada do usuário que não aceite o pedido de
ordem e silêncio, conforme este Regulamento.
Vl. Não é permitido entrar na biblioteca com tesouras, colas. O usuário deverá deixar esses
objetos em sala de aula ou no balcão de atendimento.
Vll. Em caso de desligamento de professores, funcionários ou alunos do colégio, é verificada a
existência de pendências com a Biblioteca, sendo necessária a quitação das mesmas.
Vlll. Os escaninhos serão específicos para usuários da biblioteca. Se o usuário portar mochilas
e outros livros/cadernos deverão ser deixados no escaninho. No caso de precisarem entrar
com os próprios livros para estudo há um cartãozinho plastificado com a quantidade de livros
que irá usar e o aluno deverá devolvê-lo assim que sair da biblioteca após a conferência

da bibliotecária.

22

LANCHE
O lanche poderá vir de casa ou ser adquirido na cantina da escola. Os pais ou
responsáveis devem tratar diretamente com a funcionária da cantina a compra de lanches para o
aluno. As professoras não estão autorizadas a fazê-la em nome dos pais.
Sugerimos uma alimentação saudável, de acordo com a Lei 18.372/2009 e o uso do
guardanapo na merendeira.
A sugestão de lanches pode ser encontrada na cantina do Colégio.
ATENÇÃO ALUNOS DO TURNO DA MANHÃ: Os alunos que retornam para as aulas no contraturno
deverão lanchar dentro das dependências do Colégio para a sua própria segurança.

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Visando à qualidade do trabalho pedagógico, os aniversários dos alunos do turno da
tarde poderão ser comemorados na escola, segundo orientações abaixo:
· A comemoração deverá ser agendada previamente com a professora, que orientará os
pais sobre os critérios exigidos pela escola.
· A comemoração fica restrita aos alunos da própria turma, sem a presença de familiares.
Os pais devem entregar o lanche na portaria e o mesmo será encaminhado à sala por
funcionário(a) da escola.
· A escola não permite a contratação de serviços de fotografia, filmagem, som
eornamentação para os aniversários;
· Somente será autorizada a entrega de convites na escola se for para todas as crianças da
sala, sendo a aniversário comemorado dentro ou fora da escola. Sendo comemorado
fora da escola e, caso a família opte por convidar apenas alguns alunos, deverá fazê-lo
diretamente às famílias sem intermédio da professora e da escola;
· O convite deverá ser entregue com antecedência de três dias da data do aniversário
· Não é permitida a distribuição de lembrancinhas nas comemorações de aniversário na
escola;
· A troca de presentes não é obrigatória;
· Horário: somente durante o horário do lanche (Educação Infantil) e do recreio (Ensino
Fundamental I), não podendo ultrapassar o tempo de 20 minutos;

ĂCČ ČÅCĊ ÂÃ ÁCǼÃǼCČA
Educação Infantil
Ensino Fundamental I - 1º e 2º anos
Ensino Fundamental I - 3º, 4º e 5º anos
·
·

·
·

C
14h30min
15h10min
15h30min

Local: a comemoração acontecerá na própria sala de aula;
A comemoração na sala de aula não deverá ter ornamentação. Isso garante o
cumprimento do tempo estipulado para a comemoração sem prejuízo pedagógico para
a aula;
O (A) aniversariante deverá comparecer normalmente às aulas, devidamente
uniformizado;
Mais informações com a Coordenação Educacional.
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Atenção: A escola não permite a comemoração de aniversários de professores em todos os
turnos de funcionamento e nem para alunos do EFII e EM.
CONVITES
É permitido que uma família peça à professora para encaminhar às demais famílias dos/as
coleguinhas de seu/sua filho/a convites para eventos extra escola (aniversários, comemorações,
celebrações etc), porém, é imprescindível que, nesses casos, todas as crianças sejam convidadas.
É vedado às professoras fazerem acepção de pessoas. Caso uma família queira convidar apenas
algumas crianças, deverá ela mesma encarregar-se da entrega dos convites, no espaço que não
seja o do Colégio.
OBS: Se é permitida a distribuição de convites, o mesmo não se pode dizer de 'lembrancinhas'
como 'cartuchos de coroação', 'doces de Cosme & Damião' etc. Expressões legítimas da
religiosidade, sem dúvida, mas que podem incomodar aqueles ou aquelas que têm lá sua própria
maneira de traduzir sua fé, sua crença ou suas tradições. Sendo assim, para preservar o bom
convívio no espaço escolar, por uma questão de coerência com nossa proposta, não permitimos
às famílias que se utilizem da escola como canal para este tipo de manifestação.

BRINQUEDOS
Toda segunda-feira é dia de brinquedo para as turmas da Educação Infantil toda sextafeira é do 1º ano do Ensino Fundamental. As crianças poderão trazer um brinquedo de sua
preferência para brincar no horário do recreio.
Pedimos a atenção dos pais quanto ao valor dos brinquedos trazidos de casa. Eles
deverão ser simples e estar marcados com o nome e a série da criança.
A partir do 2º ano do Ensino Fundamental as crianças não poderão trazer brinquedos
para a escola, salvo em projetos especiais com data definida pela Coordenação Pedagógica do
Segmento e informada previamente às famílias.

ANIMAIS
Não é permitida a entrada de animais na escola, salvo nas atividades pedagógicas devidamente
planejadas e autorizadas pela Coordenação Pedagógica de Segmento.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE FORMAÇÃO
ESTUDOS E DEVERES DE CASA
Ao estudar em casa, o estudante retoma o que foi trabalhado na escola, reorganiza o
conteúdo, verifica a aprendizagem e cria o hábito de estudar diariamente, mantendo o conteúdo
em dia. Identifica dificuldades que ainda permanecem e busca, junto ao professor, superá-las. Os
deveres de casa são, pois, parte integrante do processo de aprendizagem e de sistematização
dos conteúdos, pois funcionam como um revisor/indicador de aprendizagem para o
estudante e o professor. Devem ser feitos com responsabilidade e apresentados com
pontualidade e qualidade. São indispensáveis para a participação em aula.
A família será comunicada, pela Coordenadora Educacional , do não cumprimento das
tarefas de casa, sendo ao aluno aplicadas as sanções de acordo com o Regimento Escolar, Título
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IV, Capítulo II, Artigo 108. Esse procedimento é válido para todos os alunos, do 2º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
Diariamente as tarefas marcadas para casa estão disponibilizadas na agenda on line do
Serviço da Informática Educativa do Colégio, para os estudantes do 2º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
PESQUISAS DE CAMPO
Através dos Projetos Interdisciplinares e outros desenvolvidos em sala, são
organizadas pesquisas de campo com o objetivo de ampliar a abordagem dos conteúdos
curriculares e possibilitar descobertas nas diversas áreas do conhecimento. São planejadas e
acompanhadas pelos professores da série e pela Coordenadora Educacional e/ou Coordenadora
Pedagógica do Segmento. Durante o planejamento, a família será comunicada por meio de
circulares detalhadas e/ou convocada para participar de reunião de encaminhamentos e
esclarecimentos. A escola não levará alunos sem autorização, ou sem uniforme, para eventos
extraescolares. Não serão aceitas autorizações por telefone.
VISITAS PEDAGÓGICAS
São programadas objetivando também a aprendizagem e a vivência comunitária dos
nossos alunos. Os responsáveis serão comunicados através das circulares detalhadas a respeito
da atividade. Somente mediante autorização, por escrito, o aluno poderá participar delas. A
escola não levará alunos sem autorização, ou sem uniforme, para eventos extraescolares. Não
serão aceitas autorizações por telefone. No caso das visitas realizadas em outras cidades, os
alunos também deverão portar um documento de identidade.
CLUBE DE CIÊNCIAS
Fundado em 2006, o Clube de Ciências envolve alunos do Ensino Fundamental com
encontros semanais sob a orientação do Coordenador de Ciências da Natureza e auxiliado por
um(a) estagiário(a) da área, tem como objetivo principal ampliar, difundir e aprofundar seus
conhecimentos práticos e teóricos nas áreas de física, astronomia, química, matemática, biologia
e ciências.
O processo de inscrição, de forma voluntária, deverá ser feito com o Coordenador da
Área de Ciências da Natureza no início do ano letivo.
MOSTRA DO CONHECIMENTO
Realizada a cada dois anos, é uma excelente estratégia pedagógica para aquisição de
novos conhecimentos através da interdisciplinaridade entre os componentes curriculares, o que
facilita e oportuniza aprendizagens significativas. O aluno envolvido pode participar com
exposição de trabalhos criativos, orientados e supervisionados por uma equipe de professores. A
Mostra Científico-Cultural é aberta aos pais e visitantes de toda a comunidade. A próxima edição
deste evento será em 2018.
PROJETO LIDERANÇA
O Projeto Liderança é desenvolvido no Colégio com o objetivo de preparar líderes de
turma para atuar no novo contexto social do século XXI e para que eles possam auxiliar seus
colegas e suas turmas, com atitudes que agreguem valores em seus comportamentos. Os líderes
são eleitos pelos seus pares, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, através de um processo
de eleição coordenado pelas Coordenadoras Educacionais. Os alunos eleitos líderes de turma se
comprometem a cumprir todas as suas atribuições sob pena de serem destituídos do cargo.
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São atribuições dos líderes de turma:
a) atuar como elo entre alunos, professores, funcionários e direção;
b) conhecer as necessidades e aspirações da turma e encaminhar as suas reivindicações ao Trio
Gestor da escola;
c) levar os alunos a entenderem os objetivos da educação e normas da escola promovendo
reflexão e debates acerca dos direitos e deveres dos alunos segundo o regimento escolar;
d) promover clima favorável ao desenvolvimento das relações interpessoais;
e) compreender os alunos respeitando-os em sua individualidade, méritos e limitações pessoais;
f) divulgar avisos e instruções de ordem técnico-administrativo-pedagógicos;
g) participar das reuniões promovidas pela escola com líderes de turma e com os demais
professores, quando convocados;
h) preocupar-se com o melhor desempenho da turma seja tanto no caráter estudantil quanto no
sentido atitudinal;
i) relacionar-se com os professores das turmas para intercambiar dados referentes aos alunos, de
forma a promover uma ação conjunta;
j) propor sugestões de atividades para melhoria dos estudos junto às turmas.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
A avaliação do desempenho tem função diagnóstica e formativa. Em sua totalidade,
abrange os conteúdos e outros aspectos do desempenho do aluno, como atitudes, valores e
habilidades.
A Coordenadora Educacional do Segmento acompanha sistematicamente o
desenvolvimento dos alunos, em cada série, através de instrumentos como a Ficha de Avaliação
Atitudinal e, para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, também o
Contrato de Compromisso Acadêmico.
O acompanhamento do processo pela Coordenadora Educacional do Segmento deverá
contribuir para a melhoria da atenção e da participação em sala, da qualidade do dever de
casa e dos hábitos de estudo adquiridos pelo aluno no decorrer da etapa.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação da Educação Infantil é embasada na perspectiva da avaliação formativa que
pressupõe avaliar por meio de análise individualizada das aprendizagens e do desenvolvimento
das crianças, levando em consideração o processo, bem como os contextos em que elas se
realizam. É um instrumento de assessoria ao professor na mediação da aprendizagem da criança,
possibilitando uma intervenção preventiva e potencializadora. Os resultados da avaliação são
expressos em fichas de desempenho individual e dossiê de atividades.
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ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Nosso ano letivo está dividido em 3 etapas. O mínimo necessário para a promoção do
aluno é 60% (sessenta por cento) do rendimento escolar.
1ª etapa - 30 pontos - (média 18 pontos)
2ª etapa - 30 pontos - (média 18 pontos)
3ª etapa - 40 pontos - (média 24 pontos)
TOTAL: 100 pontos - (média anual - 60 pontos)
Será considerado aprovado o aluno que obtiver no mínimo 60% de desempenho
escolar, ou seja, 60 pontos e 75% de frequência.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os pontos registrados no final de cada etapa letiva serão obtidos através de:
A – Atividades Diversificadas: São atividades referentes aos conteúdos procedimentais e
conceituais. Serão realizadas ao longo de cada etapa letiva e definidas pelo professor da
disciplina/turma.
Objetivos:
Propiciar o acompanhamento do aluno, pelo professor, pela Coordenação Pedagógica
do Segmento e pela Coordenadora Educacional no processo de ensino e de aprendizagem e
contribuir para a melhoria da atenção e da participação em aula, da qualidade das tarefas de casa
e dos hábitos de estudo para a formação das habilidades e competências necessárias;
Oportunizar ao aluno construir o hábito de estudar todos os dias e não apenas para as
avaliações/trabalhos e que as dificuldades sejam identificadas pelos professores, pela
Coordenação Pedagógica do Segmento e pela Coordenadora Educacional, podendo ser sanadas
mais prontamente.
Modalidades:
As atividades avaliativas diversificadas são contínuas e processuais e envolvem trabalhos em
grupo, trabalhos individuais, exercícios, pesquisas, pequenas verificações e outras atividades.
Não se incluem aqui as tarefas rotineiras marcadas para casa.
Distribuição dos pontos das atividades diversificadas
1ª e 2ª etapas – 3 pontos
3ª etapa – 4 pontos
B – Avaliações Sistemáticas: Processual e Global: têm por objetivo avaliar a competência dos
estudantes, observando-se prioritariamente as habilidades cognitivas por eles desenvolvidas,
tais como: compreensão, interpretação envolvendo relações, inferências, aplicações em
situações novas, análise, síntese e outras habilidades.
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favorecer a aprendizagem dos alunos e respeitando-se os tempos escolares e as especificidades
de cada componente curricular.
Atividades Bonificadas:
Avaliação Diagnóstica Inicial – 2 pontos na 1ª etapa (para alunos do Ensino Fundamental II e
Médio).
Simulado em Rede – 2 pontos na 3ª etapa (para alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio).
Mostra do Conhecimento – 4 pontos (para alunos do Ensino Fundamental II e Médio).
As atividades acima são bonificadas, pois requerem do aluno pesquisa e estudo específico. O
bônus não se dá pela participação e sim é resultado do desempenho apresentado pelo aluno.
O aluno faltoso à atividade bonificada não terá direito de realizá-la em 2ª chamada.
C – Simulados: destinados aos estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e de todo o
Ensino Médio, sendo aplicados:
8º ano – 1 simulado por ano;
9º ano – 1 simulado por etapa;
1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio – 2 simulados por etapa, além de 2 Simulados Mais e 1
Simulado em Rede.
Os resultados dos Simulados MAIS não são incluídos no cômputo das notas das etapas.
Não é obrigatório para o aluno e cuja participação é feita por adesão.
Os simuldos têm como objetivo o contato e treinamento com a resolução de questões
objetivas e, sempre que possível, englobam questões simuladas do Exame Nacional do Ensino
Médio e/ou de acordo com sua metodologia de construção de itens.
Distribuição dos pontos das avaliações Processuais, Globais e Simulados:
As Coordenações Pedagógicas de Segmentos definirão, conjuntamente com os professores de
cada segmento a porcentagem dos pontos a serem destinadas às avaliações acima para melhor
IMPORTANTE
Após o término de qualquer avaliação o(a) aluno(a) deverá entregá-la ao(à) professor(a)
responsável pela sala no momento da aplicação da prova, devidamente assinada. Caso o aluno
assim não o proceda, sua avaliação será anulada. O aluno deve entregar a avaliação ao
professor até o horário previsto para o término da mesma.
O colégio usará detector de metais nos dias de provas, de modo a prevenir o uso de celulares
e/ou outros equipamentos eletrônicos com o objetivo de coibir a comunicação e ‘cola’ durante
as avaliações.
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2ª CHAMADA DE PROVAS
ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO
Terá direito à 2ª chamada o aluno que perder avaliação e/ou simulado por motivo de
luto de familiares, convocação oficial, realização de exames seletivos de vestibulares seriados e
ou afastamento por motivo médico, devidamente comprovado.
Provas de 2ª chamada serão do conteúdo integral da etapa. Em caso de corresponderem
a um simulado, serão várias provas, uma de cada disciplina avaliada no mesmo simulado.
O aluno que perder a prova de 2ª chamada não terá direito a outra oportunidade.
Procedimentos:
Procurar a Secretaria portando a justificativa por escrito, conforme critérios
especificados acima, ATÉ TRÊS DIAS LETIVOS APÓS O INÍCIO DO IMPEDIMENTO, a fim de
requerer a 2ª chamada. Para efetivar o pedido o responsável deverá preencher o requerimento
destinado a tal fim que será analisado. Estando em conformidade com as disposições
regimentais, o requerimento será deferido.
O aluno que não requerer a prova de 2ª oportunidade dentro do prazo acima perderá o
direito de realizá-la.
As provas de 2ª chamada serão aplicadas no contraturno para os alunos do 3º ano do
Ensino Fundamental ao Ensino Médio, sendo os dias e horários divulgados em cronograma no
site e nos murais das salas de aula.

ACOMPANHAMENTO E RECUPERAÇÃO
Assistência aos estudantes com dificuldades / Recuperação Processual

Intervenção Pedagógica Inicial:
Oferecida, no início do ano, após a avaliação inicial diagnóstica, buscando o domínio dos
conceitos fundantes referentes às séries anteriores. Os alunos são orientados pelos professores
quanto às dificuldades apresentadas.
Acompanhamento concomitante ao processo:
Persistindo as dificuldades ao longo das etapas letivas o professor da série/turma acompanhará
os alunos, aplicando intervenções pedagógicas, sob a orientação da Coordenação Pedagógica do
Segmento a fim de sanar tais dificuldades. Essas intervenções começarão logo após os resultados
da avaliação diagnóstica inicial e seguirão paralelamente ao andamento da etapa letiva.
Avaliação de Recuperação Processual:
Os alunos que, mesmo após as intervenções pedagógicas paralelas, não obtiverem o
desempenho igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do valor total da etapa terão direito a
uma avaliação de recuperação. Essa avaliação só será aplicada nas 1ª e 2ª etapas letivas. A prova
de recuperação de cada disciplina terá o valor total correspondente ao valor de cada etapa letiva
em curso. A nota total da etapa será substituída pela nota da prova de recuperação, caso esta seja
superior àquela.
Os alunos que forem considerados recuperados terão sua nota da etapa alterada para a média da
etapa letiva.
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Processo de Recuperação Final:
Aos alunos que não conseguirem durante o ano letivo, os pontos necessários para a
aprovação em até 03 (três) disciplinas no Ensino Fundamental e até 04 (quatro) no Ensino Médio,
desde que tenham obtido o mínimo de 30 (trinta) pontos em todas as disciplinas, será oferecida,
após a 3ª etapa letiva, a oportunidade de recuperação final.
A recuperação final constará de uma prova valendo 100 (cem) pontos e contemplará os
conteúdos do ano letivo. Não será cobrada dos alunos. Os alunos que obtiverem 60% ou mais na
avaliação da recuperação final em cada disciplina serão considerados aprovados. Neste caso,
independente da nota obtida na soma dessas avaliações, será registrada no boletim escolar a
média anual para a promoção do aluno, ou seja, 60 (sessenta) pontos.

IMPORTANTE: Não há 2ª chamada de provas de recuperação.

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
As famílias dos estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do
Ensino Médio receberão, nos plantões de pais, ao final de cada etapa letiva, o Boletim Escolar
contendo as notas.
A família ou o estudante poderá ainda consultar suas notas parciais no Diário Eletrônico,
ao longo da etapa.
Na Educação Infantil e nas turmas do 1º ano do Ensino Fundamental serão entregues,
nos plantões de pais, Relatórios de Desempenho do Estudante e boletim escolar (contendo os
conceitos), respectivamente.
Sempre que sentirem necessidade, os pais devem procurar a escola para dialogar a
respeito do desempenho de seu filho.

ORGANIZAÇÃO DO TURNO DA MANHÃ
TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Com uma ação pedagógica coerente e sequencial, o projeto pedagógico para o Ensino
Fundamental do 6º ao 9º anos contempla, também, a aprendizagem como construção de
conhecimentos para a vida, através do desenvolvimento de habilidades e competências.
Para tanto, os estudantes são estimulados a trabalhar com situações contextualizadas e
desafiadoras. Assim, a integração dos conteúdos curriculares associados à realidade em que
vivemos é fundamental e se traduz na vivência de Projetos Interdisciplinares.
Nesse trabalho, além das relações de conhecimento que se estabelecem, os estudantes
aprimoram a convivência, crescendo em autonomia e conscientizando-se para sua
responsabilidade social.
Investimos, também, na formação de hábitos de estudo e de leitura, o que gera o
comprometimento do estudante com seu sucesso acadêmico.
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TURMAS DO ENSINO MÉDIO

Através da missão educacional do Colégio Sagrado Coração de Maria, reafirmamos
nossa responsabilidade com a excelência acadêmica, a cultura da solidariedade, o processo de
transformação social e o comprometimento com o desenvolvimento integral do estudante.
A proposta pedagógica do Ensino Médio apresenta uma metodologia arrojada e
interativa que é desenvolvida com ótima infraestrutura, salas de aula com multimídia e
profissionais experientes. Desenvolve programas de ensino direcionados para o ENEM e para os
vestibulares. A orientação profissional é compromisso integrante da nossa Proposta Pedagógica,
com participação dos alunos em mostras de profissões e feiras universitárias.
O coordenador de Processos Seletivos e ENEM oferece um atendimento diferenciado
voltado para as necessidades acadêmicas dos estudantes, proporcionando-lhes maior
integração com os processos seletivos das Instituições mais procuradas, orientações sobre
períodos de inscrição e datas dos processos seletivos, organização de simulados modelo Enem,
palestras de palestras de apoio, visita guiada à UFV e monitorias.
Com aulas no turno da manhã e da tarde, os estudantes se preparam para os processos
seletivos mais concorridos, vivenciando situações de desafios com competência.
Acompanha-se o movimento das Universidades - UFJF/UFV/UFMG/UFSJ/UFLA/UFRJ/
UERJ/UFF/UFU – entre tantas outras, dos exames como ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio), do PISM/UFJF (Programa de Ingresso Seletivo Misto) e do PAS / UFLA.
Os estudantes do Ensino Médio contam ainda com projetos específicos de Orientação
Profissional, visando melhor prepará-los para o mundo do trabalho. Durante todo o ano letivo,
participam de Mostras de Profissões, com palestras de profissionais de projeção nas diversas
áreas de atuação no mercado e visitas orientadas às Universidades (Programa de Acesso
Seriado).
O Colégio Sagrado Coração de Maria conta ainda com as Coordenações das Áreas:
Línguagens, Ciências da Natureza e Matemática que são exercidas por professores habilitados
com o objetivo de acompanhar o desempenho dos alunos nas áreas diversas, monitorar os
resultados dos demais envolvidos nas áreas, além de apontar sugestões de inovações e
intervenções necessárias.

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ESTUDANTES
As aulas iniciam-se às 7h. Os portões estarão abertos a partir das 6h30min e serão
fechados às 7h05min.
Solicitamos aos pais ou responsáveis que observem o horário de chegada dos
estudantes, evitando atrasos. Caso haja atraso, os estudantes deverão ser encaminhados à
Coordenadora Educacional com a devida justificativa.
Os atrasos serão registrados e serão permitidos somente duas vezes a cada mês. O aluno
não poderá entrar após o início do 2º horário. Nesse caso, o aluno será encaminhado para casa
após comunicação com a família. Para a entrada nesse horário não há tolerância de atraso.
Saídas antecipadas: deverão ser comunicadas à escola, via agenda, devidamente
assinadas pelos pais ou responsáveis e encaminhadas à Coordenação Educacional, que deverá
autorizar a saída do aluno. Não serão aceitos pedidos por telefone.
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Estando dentro do colégio nos horários de aulas regulares e/ou outros projetos, não é
permitido aos alunos ficarem em outras dependências que não a sala de aula salvo casos em que
tenham autorização do professor, CPS ou CE.
Solicitamos aos pais que, no início, durante e no término das aulas, evitem
abordar ou interromper os professores durante as aulas, pois eles precisam estar
sempre atentos às demandas dos seus alunos.

SIMULADOS
TURMAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Um dos objetivos dos simulados é também orientar nossos alunos quanto ao
comprometimento com relação à conclusão proveitosa e positiva da avaliação: comportamento
em concursos, otimização do tempo de prova, aplicação consciente dos conhecimentos
adquiridos e pontualidade.
Nesse sentido, nos dias de Simulado os alunos deverão chegar, impreterivelmente, no
horário de início da prova, tendo somente a tolerância de 5 minutos de atraso. Sugerimos que o
aluno chegue sempre 15 minutos antes do horário de início.
Os alunos, ao terminarem a prova, só poderão entregá-la ao aplicador/professor e sair da
escola após duas horas do início da prova.

FICHA DE AVALIAÇÃO ATITUDINAL
É um instrumento utilizado no final da primeira etapa letiva, a fim de levar o estudante à
reflexão de sua caminhada e desempenho escolar na primeira etapa. O estudante tem a
oportunidade de se autoavaliar e perceber seus avanços e desafios. Durante as etapas seguintes,
retomamos os desafios apresentados para avaliarmos os avanços e a necessidade de um maior
investimento em alguns aspectos.

CONTRATO DE COMPROMISSO ACADÊMICO
Após a aplicação da Ficha de Avaliação Atitudinal e reflexão por parte do estudante
sobre seu desenvolvimento no aspecto qualitativo durante a primeira etapa letiva, é feito junto
ao aluno o Contrato de Compromisso Acadêmico.
O Contrato de Compromisso Acadêmico é um documento em que o estudante registra
os desafios enfrentados durante a etapa e quais as estratégias de ação para o alcance de seu êxito
escolar.
O documento é assinado pelo estudante e pelas coordenadoras de seu segmento
visando a uma efetivação da qualidade do trabalho que buscamos formar em nossos estudantes.
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ORGANIZAÇÃO DO TURNO DA TARDE
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
A infância é a fase mais curta e intensa da vida do ser humano. É nela que ele se
desenvolve de forma acelerada e complexa, construindo os alicerces do pensamento, da emoção
e da convivência social que o sustentarão ao longo de toda a sua existência.
Uma escola que se propõe a trabalhar com a primeira infância demonstra, através de
suas ações, toda a compreensão e experiência que possui sobre o desenvolvimento da criança
nessa fase, a importância do brinquedo e da brincadeira e de como a aprendizagem
sistematizada ocorre. E é através da ação pedagógica, no cotidiano escolar, que esses fatores se
evidenciam
2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Ensino Fundamental do 2º ano ao 5º ano está focado no desenvolvimento das
dimensões afetivas, cognitivas, sociais e motoras da criança, em cada faixa etária.
A amizade, a credibilidade e o respeito são valores que permeiam as relações entre
educadores e estudantes, norteando as ações pedagógicas no cotidiano escolar e fortalecendo,
assim, o desenvolvimento das capacidades de aprender a aprender.
O trabalho desenvolvido é apoiado em concepções que estimulam a criatividade, a
construção da autonomia e o pensamento científico.

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ESTUDANTES
Os portões estarão abertos a partir das 12h45min e serão fechados às 13h15min. As
aulas iniciam-se pontualmente às 13h.
Solicitamos aos pais ou responsáveis que observem o horário de chegada das crianças e
procurem ser pontuais. Consideramos que os atrasos comprometem a aprendizagem e a
socialização da criança com o grupo de colegas. No caso de atraso, solicitamos às famílias que
procurem a Coordenação Educacional do Segmento para que a criança seja encaminhada à sala
de aula, evitando trânsito no corredor.
As aulas encerram-se às 17h30min, inclusive na Educação Infantil. As crianças da
Educação Infantil serão entregues no final da aula diretamente aos seus responsáveis. Após o
término do horário do professor, esse trabalho será feito pela estagiária da turma.
Solicitamos aos pais que evitem abordar o professor quando este estiver recebendo ou
entregando as crianças, ou interrompê-lo durante o trabalho em sala de aula, podendo
agendar em um horário mais oportuno.
As crianças do turno da tarde devem chegar a partir de 12h45min, pois, antes desse
horário, na escola ainda está em funcionamento o turno da manhã.
Aos pais ou responsáveis solicitamos também que não se atrasem para buscar os
alunos na saída das aulas e/ou outras atividades, pois na escola funciona o 3º turno, que se
inicia às 18h30min. Portanto, nesse horário, a escola já deverá estar com seu ambiente
preparado para atender aos alunos do noturno.
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ATENÇÃO AO DISPOSTO NO CONTRATO DE MATRÍCULA:
Tolerância de Permanência no COLÉGIO:
Os CONTRATANTES obrigam-se a buscar o(a) aluno(a) BENEFICIÁRIO(A) no COLÉGIO ao final de
cada turno. Serão concedidos 30 (trinta) minutos de tolerância após o horário de saída de cada
turno. Após o período de tolerância será cobrada TAXA de PERMANÊNCIA, em relação ao(à)
aluno(a) BENEFICIÁRIO(A), de acordo com os valores vigentes na Secretaria do COLÉGIO.
Saídas antecipadas: deverão ser comunicadas à Escola via agenda e serão realizadas
pela portaria principal, após autorização da Coordenação Educacional. Não serão aceitos
pedidos via telefone.
OBS: As crianças que comumente saem com pais ou responsáveis, não serão liberadas
com estranhos, somente mediante identificação e autorização da família. Estamos, assim,
zelando pela segurança dos alunos.
Para facilitar a entrada e saída dos alunos, o Colégio Sagrado Coração de Maria construiu
o driving para ser um acesso rápido. Basta entrar com o carro, deixar a criança sair (ou entrar) do
veículo, e seguir adiante, dando passagem para os outros que vêm atrás. Tudo isso em uma área
de segurança, com porteiro, funcionária e proteção contra chuva. Não se trata de um
estacionamento, portanto, funcionará para crianças autônomas, que conseguem se deslocar
dentro do colégio sem a ajuda de um adulto.
Na saída, será da mesma forma, porém as crianças ficarão dentro da Alameda e quando
o responsável chegar, o porteiro fará contato com a funcionária que chamará a criança a qual se
dirigirá em segurança através do corredor até o carro.
Não é permitido estacionar indevidamente no passeio, na frente de outros carros ou em
vagas específicas dentro do colégio.
Nos dias de eventos (culminância de projetos, exposições, feiras, festas e outros) para os
quais a família é convidada, a entrada deverá ser pela portaria da gruta – Praça São Januário, pois
a portaria da Alameda – Av. Beira Rio – não será aberta.
As famílias que utilizam transporte coletivo (vans) para seus filhos deverão apresentar à
escola, no início do ano letivo, declaração constando o nome e número do documento de
identidade da pessoa que irá pegá-los no horário de saída. Caso a empresa contratada mude o
seu condutor e/ou ajudante (aquele que entrega e busca a criança), no decorrer do ano, a família
deverá informar à escola tal mudança e emitir nova declaração autorizativa. O mesmo se aplica a
situações em que a família solicita a terceiros que busquem seus filhos na escola.
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INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO
DESENVOLVIDO E DESEMPENHOS DOS ALUNOS
PLANO DE ESTUDO TRIMESTRAL
Através do Plano de Estudo Trimestral apresentamos os objetivos educacionais e as
propostas de trabalho desenvolvidas com as crianças, disponibilizado no Portal Educacional. Essa
documentação permite à família participar do que está sendo desenvolvido na escola e conhecer
os diversos temas de estudo selecionados.
DOSSIÊ DE ATIVIDADES (EDUCAÇÃO INFANTIL)
Em nossa prática, as situações de avaliação permitem um acompanhamento dos
percursos de aprendizagem, sempre mediado pelo conteúdo (o que a criança aprende), mas
também pelo sujeito (como cada criança aprende) e, por isso, não são criadas para avaliar e medir
o que as crianças ainda não conseguiram aprender, mas sim para analisar intervenções
adequadas que contribuam para o avanço de cada uma delas.
Para acompanhamento e análise desse percurso, ou melhor, desse processo de
evolução, adotamos prioritariamente a documentação pedagógica composta por um dossiê de
atividades estruturado por meio de fotos, registros de projetos, sequências de atividades e
vídeos, quando possível.
A avaliação é realizada através de observação e registros que tem a finalidade de
verificar o processo de desenvolvimento da criança, perceber seus avanços, sua forma de agir,
suas produções.
FICHA DE DESEMPENHO
Na Ficha de Desempenho, registramos o desenvolvimento das crianças a partir das
habilidades construídas ao longo de cada etapa. Através dos relatórios escritos, informamos à
família os objetivos educacionais que visamos alcançar, o que permite conhecer os diversos
temas de estudos selecionados e acompanhar o desempenho individual das crianças da
Educação Infantil nos diversos eixos e âmbitos de experiências..
BOLETIM ESCOLAR
Destinado aos alunos do Ensino Fundamental e Médio. O documento expressa, através
de conceitos ou valores numéricos, o desempenho escolar do aluno em cada trimestre e o
registro da frequência nos plantões de pais..

NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR
Em cada lugar e para cada atividade é preciso disciplina, combinados e normas. Na
escola, a disciplina é a conduta que torna possível a convivência saudável, favorecendo o
processo de ensino/aprendizagem.
O estudante, tendo em vista o seu próprio crescimento e o dos seus colegas, deverá
procurar sempre cumprir seus deveres e zelar pelos seus direitos e os dos outros.
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ORIENTAÇÃO DE ESTUDO
Os estudantes, orientados pela Coordenadora Educacional do Segmento,
desenvolverão o projeto “Hábitos de Estudo”, com orientações simples, precisas e de muito valor
para ajudá-los a organizar sua vida pessoal e escolar com a elaboração de um horário de estudo
diário.

ATIVIDADES NO CONTRATURNO
No contraturno, os estudantes só poderão permanecer no Colégio para aulas,
realização de tarefas, trabalhos, estudos ou atividades pedagógicas, esportivas e culturais
marcadas pelo Colégio ou agendadas antecipadamente com a Coordenação Educacional,
devendo o aluno ter comportamento compatível com as normas de convivência escolar.

DICAS DE ESTUDO
Confira a seguir algumas dicas para aprender mais. Como estudar?

Em sala de aula:
· Preste o máximo de atenção às aulas;
· Faça sempre as tarefas da aula e de casa;
· Corrija seus exercícios em sala, para não haver
dúvidas na hora de revê-los em casa;
· Procure entender ao invés de somente memorizar;
· Questione os professores sobre suas dúvidas;
· Exponha suas opiniões em sala, participando
ativamente da aulas;
· Em horários vagos ou intervalos, troque experiências
com seus colegas sobre os temas abordados em sala de aula.
Em casa:
· Fixe um local para estudar, no qual você se sinta confortável, tendo todo o material
necessário à mão (dicionário, mapas, anotações etc.);
· Monte um horário de estudos diário, adaptando-o às suas necessidades e
disponibilidades, dividindo o seu tempo livre com os estudos, mas sem abrir mão das suas
diversões;
· Lembre-se o melhor horário para estudar é logo após as aulas, pois a memória ainda está
“fresca” em você;
· Nos fins de semana, realize as tarefas indicadas e organize seu material de estudo para a
semana seguinte.
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Ao ler:
· Para cada parágrafo lido, procure resumir rapidamente, na cabeça, a ideia principal;
· Sublinhe afirmações essenciais com lápis ou caneta marca-texto;
· leia com um dicionário à mão, consultando o significado das palavras desconhecidas.
Como se organizar para trabalhar em grupo:
· Elaborar um roteiro de trabalho, dividindo o assunto a ser estudado entre os integrantes do
grupo, e as atribuições de cada um;
· Combinar a forma de apresentação e a participação de cada membro do grupo.
O uso da agenda:
· Marque na agenda as datas das suas avaliações e seus conteúdos, entrega de trabalhos entre
outras atividades diversificadas;
· Revise constantemente a agenda: na segunda-feira veja os compromissos da semana e todos
finais de tarde prepare-se para o dia seguinte;
· Cole na agenda bilhetes e recados.
Atitudes durante as provas:
· Leia com atenção cada questão, para ter uma ideia geral do conteúdo;
· Nunca tente resolver a questão sem ler todo o enunciado;
· Faça primeiro as questões que você considera mais fáceis;
· Deixe para a segunda etapa as questões de maior dificuldade e as que você não soube
responder de imediato;
· Responda mentalmente, depois faça-o por escrito;
· Cumprir o prazo estipulado para a realização da prova;
· Releia a avaliação antes de entregá-la ao professor.

estude todos
os dias!

Atitudes após a avaliação:
· Dê atenção especial - estudando mais - às questões que você errou ou não resolveu;
· Tire as dúvidas com o professor;
· Dedique mais tempo de estudo aos temas com maior dificuldade.
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DIREITOS DO ESTUDANTE
·

Ser tratado com atenção e respeito por colegas, professores, diretores e demais funcionários
do Colégio;
Ter um ambiente de estudo compatível com a atividade a ser desenvolvida;
Opinar, questionar e enriquecer as aulas de forma organizada e respeitosa;
Expressar suas ideias, sugestões e pedidos, com respeito e objetividade;
Fazer as avaliações que porventura tenha perdido, respeitados os prazos e as normas
estabelecidos pelo Regimento do Colégio;
Receber o Boletim Escolar (2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino
Médio) e o Relatório de Desempenho do Estudante (Educação Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental), com a avaliação do seu aproveitamento;
Frequentar a Biblioteca e utilizar os livros de acordo com o regulamento;
Frequentar o Laboratório de Informática Educativa de acordo com o regulamento;
Frequentar o Laboratório de Física, Química e Biologia do Colégio, de acordo com as aulas
programadas;
Participar efetivamente das atividades cívicas, culturais, esportivas e sociais missionárias
programadas para sua faixa etária, conforme os critérios do Colégio;
Ter renovada sua matrícula, respeitadas as normas estabelecidas;
Participar do processo de liderança e representatividade do colégio, nas eleições para
representantes da sua turma e para o Grêmio Estudantil, se elegendo e aceitando ser eleito

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

tendo em vista o bem comum;

ATITUDES E DEVERES ESPERADOS DO ESTUDANTE
·
·
c
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Contribuir para criar um clima de fraternidade, paz, colaboração, respeito e participação;
Respeitar a autoridade de diretores, professores, coordenadores e demais funcionários do
colégio;
Respeitar as normas de conduta compatíveis com os valores da Instituição;
Ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega de trabalhos e atividades;
Dedicar-se conscientemente aos estudos, fazendo os deveres de casa determinados pelos
professores;
Ter atitude de participação durante as aulas, ouvindo com atenção e respeito as reflexões
feitas pelo professor e pelos colegas;
Aproveitar ao máximo o tempo das aulas para o desenvolvimento das atividades escolares;
Aguardar os professores em sala durante os intervalos de aulas, podendo sair apenas com
autorização do professor do horário;
Frequentar com comprometimento e seriedade as aulas de revisão, acompanhamento
paralelo e plantões de monitoria quando indicados;
Ocupar-se, durante as aulas, somente com atividades pertinentes às mesmas;

Possuir e trazer para a sala o material necessário ao acompanhamento das aulas e
realização das provas;
Corresponsabilizar-se pela limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário, de todo
material e dos bens de uso coletivo;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Responsabilizar-se financeiramente pelos prejuízos causados em espaços e materiais do
Colégio;
Usar o uniforme todos os dias e em todas as atividades escolares, inclusive nas atividades
extraturno e atividades extraclasse;
Comparecer às atividades promovidas pela escola e participar das mesmas de forma
adequada;
Frequentar as aulas e atividades previstas no horário;
Sair ou entrar no Colégio, fora do horário previsto, somente com solicitação por escrito do
responsável legal e autorização da Coordenadora Educacional;
Não promover, sem autorização da Diretoria, vendas, divulgações e coletas ou subscrições
dentro ou fora da escola;
Não mascar chicletes, chupar balas ou pirulitos durante as aulas;
Não fumar nem jogar baralho nas dependências da escola;
Não trazer material impróprio em relação aos princípios educacionais ou à filosofia do
Colégio;
Não filmar, gravar e/ou fotografar as aulas do professor sem sua prévia autorização;
Não utilizar celular e/ou equipamento eletrônico similar durante as aulas, salvo casos para
fim estritamente didático-pedagógicos e autorizado pelo professor;
Não é permitido aos estudantes namorar nas dependências do colégio;
Cumprir todas as normas disciplinares contidas no Regimento Escolar e neste Guia.

É vedado ao aluno e sua família realizar comércio de qualquer produto ou serviço, inclusive rifas, sorteios
e campanhas dentro do Colégio ou em nome dele sem a prévia autorização da direção da escola. As
campanhas sociais realizadas dentro do Colégio são previamente planejadas e coordenadas pelo Serviço
de Orientação Religiosa.
Também é vedado ao aluno e sua família planejar e realizar festas com o objetivo de comemorações
diversas sem a expressa autorização da direção da escola. Nos casos acima mencionados, quando
autorizados pela direção do Colégio, a organização deverá seguir as normas indicadas, combinadas e
exigidas pela escola.

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS
Aos alunos que não cumprirem as normas contidas neste guia e a elas não corresponderem,
serão aplicadas as seguintes sanções previstas nos artigos 108 e 109 do Regimento Escolar:
· Advertência individual;
· Advertência escrita;
· Suspensão temporária das aulas e das atividades ministradas na escola no período de
suspensão, incluindo todas as atividades avaliativas;
· Desligamento do Colégio por comprovada inadaptação ao regime escolar;
· Recusa de renovação de matrícula no ano subsequente, por comprovada inadaptação
ao regime escolar do aluno ou de seus responsáveis.
Conforme a gravidade da falta cometida, poderá ser aplicada, desde logo, qualquer das
penalidades acima, independente da ordem em que foram enumeradas.
ATENÇÃO:
· O aluno que perder qualquer atividade avaliativa por motivo de suspensão das aulas
não terá direito de fazer a respectiva 2ª chamada.
· Todas as sanções serão comunicadas aos pais pela Coordenação Educacional do
Segmento para que sejam tomadas as devidas providências familiares educativas.
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COLA/DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS E REGRAS
DURANTE AS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS SEM CONSULTA
Uma avaliação individual sem consulta é qualquer avaliação que o aluno realiza sozinho,
sem acesso aos livros, a suas anotações pessoais, a informações de equipamentos eletrônicos ou
em consulta a um colega, solicitando uma resposta ou dica, ou mesmo algum material. Nos dias
de prova os alunos deverão estar portando todos os materiais necessários (lápis, caneta,
borracha e outros que o professor solicitar previamente) à realização da mesma, como em
qualquer exame seletivo, vestibular, concursos públicos etc. Em qualquer imprevisto, o aluno
deverá solicitar auxílio ao aplicador de prova.
Em função disso, o aluno que utilizar qualquer objeto não pertinente numa avaliação
sem consulta (livro, caderno, anotação pessoal, celular ou outro equipamento eletrônico) ou que
conversar com outro aluno terá sua avaliação anulada, sem direito à 2ª chamada. Ainda, assinará
uma advertência por descumprimento de regra essencial na prática de avaliação.
Durante as avaliações, o aluno deverá:
· Sentar-se em sua própria carteira, quando não houver solicitação do professor para
mudança de lugar ou em carteira previamente determinada em mapas de sala em dias
de simulados;
· Deixar seus materiais que não são necessários à realização da prova dentro de suas
mochilas, e estas debaixo das carteiras;
· Deixar seus celulares e/ou outros equipamentos eletrônicos desligados e sobre a
mesa do professor;
· Solicitar ao aplicador da prova para ir ao banheiro, caso haja extrema necessidade;
· Zelar pelo silêncio e organização do ambiente onde está sendo realizada a prova.
Após o término da avaliação o aluno deve entregá-la ao professor, devidamente
assinada. Caso o aluno esqueça-se de entregar a prova ao professor, a mesma não será
considerada, tendo em vista que o aceite compromete a segurança do processo avaliativo.

ÉTICA NA INTERNET
A tecnologia da informação não deve ser usada para prejudicar ou ofender pessoas ou
instituições, mediante o uso de linguagem ofensiva ou imprópria, em mensagens públicas ou
particulares e visualização de posturas e/ou materiais considerados inadequados ao ambiente
escolar. A utilização de computadores e demais equipamentos da escola somente se dará com
autorização e acompanhamento de algum profissional da escola. É vetada a instalação de jogos
pelos estudantes e o uso dos mesmos pela Internet nos computadores do Colégio. O Laboratório
de Informática Educativa oferece espaço e proposta dedicados ao uso de diversos programas
educativos.
SOLICITAÇÃO IMPORTANTE AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
As famílias assinam no ato da matrícula de seus filhos(as) um termo de autorização de uso de
imagem do(a) aluno(a). Essa autorização, queremos deixar bem claro, que é dada para uso da
instituição.
Portanto, pedimos aos pais que, ao fotografarem e/ou filmarem seus filhos(as) na escola
junto com outras crianças, tenham a atenção para não divulgarem em redes sociais e/ou
similares, as imagens de crianças das quais não são responsáveis, pois há famílias que não
aprovam essa exposição
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COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA
É imprescindível que a família acompanhe os aspectos formativos e informativos do seu
(sua) filho(a), que o oriente e incentive os estudos e os trabalhos, que participe de reuniões e
mantenha-se atenta às marcações dos deveres de casa, das avaliações, notas e boletins.
A agenda é o nosso melhor meio de comunicação. Devemos otimizar o seu uso.
Frequentemente os pais ou responsáveis devem acessar a agenda online para acompanhamento
sistemático do desenvolvimento acadêmico e atitudinal de seus filhos.

ACIDENTES (FERIMENTOS e DOENÇAS)
Em caso de acidentes ocorridos com o(a) estudante no período escolar, os pais
serão comunicados por telefone e as providências cabíveis serão tomadas.
Em situações de emergência, a escola encaminhará o aluno para o atendimento médicohospitalar na rede credenciada pela UNIVIDA Seguro Escolar, empresa conveniada ao Colégio.
Melhores informações poderão ser adquiridas junto ao setor da Tesouraria.
Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano):
Em caso de doenças ou febre, por medida preventiva, o aluno deve permanecer em
casa.
Sendo necessário, o Colégio somente ministrará o remédio com a apresentação de
cópia da receita médica, que ficará arquivada na pasta do aluno. Nesse caso, o remédio deverá
ser entregue ao professor e este deverá encaminhar a receita à Coordenação Educacional.
Em casos de febre, de dores e de outros sintomas desconfortáveis para o aluno, o
Colégio informará aos pais para que o busquem e tomem as medidas que julgarem necessárias.
Caso não haja observância dos dados citados, não medicaremos o aluno, pois a escola não está
autorizada a fazê-lo. A escola entrará em contato com a família.necessárias e comunicar às
famílias.
Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio:
Os alunos do 6º ano ao Ensino Médio não serão medicados.
Qualquer aluno que estiver sentindo-se mal deverá, em primeiro lugar, comunicar o fato ao
Professor ou Auxiliar de Disciplina do segmento, para que este possa tomar as providências
necessárias e comunicar às famílias.
Como válido para todo este Guia, nenhum aluno ou responsável poderá escusar-se
do cumprimento das normas aqui traçadas alegando seu desconhecimento.

Nas próximas páginas, o Calendário Pedagógico 2018.
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