
Colégio
Imaculada Conceição
Rede Filhas de Jesus - Leopoldina / MG

Nome:

Ano:

Manual do

Aluno 2021

Sala:

Juntos, famíla e escola,
parceiros na educação

M
a

n
u

a
l
 d

o
 A

l
u

n
o

 -
 2

0
2

1





Iniciamos um novo ano, um tempo de esperança e fé, acreditando na

presença de Deus em nossa vida. O ano de 2020 marcou a história de toda a

humanidade com o surgimento da pandemia. O mundo ficou ferido, quantas

pessoas sofreram, seja pela enfermidade, seja pela perda de entes queridos ou

por solidarizarem-se com a dor que assola o mundo.

O ano de 2021 será um ano diferente se nós formos pessoas melhores;

será um ano de solidariedade se acolhermos o Cristo em nosso coração como

dom de paz; será um ano em que a dor será minimizada se nós tivermos mais

gestos de caridade com aqueles que sofrem. Cada dia de nossa vida é um

dom, um dom a ser partilhado, a ser vivido de forma plena e uma oportunidade

de fazer o bem para deixar a marca de amor na nossa relação com as pessoas.

Como cristãos, devemos propiciar realidades que promovam a vida,

doando às pessoas um pouco de nós através da atenção, da escuta, da

empatia. O amor é capaz de curar o mundo, ele nos integra, nos liberta e nos

aproxima uns dos outros.

Que nenhuma dificuldade possa minimizar nossa esperança e que

possamos, a partir dos desafios, olhar para as possibilidades de uma existência

mais feliz, reaprendendo a enxergar o outro como irmão. Por isso, estejamos de

braços abertos para 2021.
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2021
Ano de Esperança e de Fé

Campanha da Fraternidade 2021

Lema:

Tema:

“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”

“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”

Oração

Deus da vida, da justiça e do amor,
Nós Te bendizemos pelo dom da

fraternidade
e por concederes a graça de

vivermos a comunhão na diversidade.

Através desta Campanha da
Fraternidade Ecumênica,

ajuda-nos a testemunhar a beleza do
diálogo

como compromisso de amor, criando
pontes que unem

em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio.

Torna-nos pessoas sensíveis e
disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais
pobres e fragilizados, a fim de que
possamos testemunhar o Teu amor
redentor e partilhar suas dores e
angústias, suas alegrias e esperanças,
caminhando pelas veredas da
amorosidade.

Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador

da vida.
Amém.
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A finalidade básica da ação educativa na é a

educação cristã, que favorece o desenvolvimento da pessoa em todas as suas

dimensões: pastoral, humana, social, ecológica e acadêmica. O alicerce dessa

ação educativa é a evangelização, vivida, partilhada em comunidade e

aliada a uma proposta pedagógica que integra formação acadêmica e

valores humanos e cristãos. A vivência comunitária, através de atitudes

concretas, desperta o sentimento de pertença à escola e faz com que cada

pessoa se sinta membro útil na sociedade, na família e corresponsável pela

história de seu tempo.

Promover o respeito e o cuidado com a natureza, o uso fraterno dos

bens da terra e o aprofundamento da espiritualidade, implicam uma

reorientação na visão de mundo, uma reeducação para se viver numa

comunidade local e global, ao mesmo tempo.

O alinhamento com a proposta do sistema educacional vigente, que

propõe o trabalho de desenvolvimento de habilidades e competências,

através da integração das áreas do conhecimento, exige que os descritores,

que compõem cada unidade curricular, se alicercem nos pressupostos básicos

do NMPE – Nosso Modo Próprio de Educar, a saber:

REDE FILHAS DE JESUS
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[1] COMPROMISSO:

Ao se matricular, o aluno assume, juntamente com seus pais e/ou

responsáveis, o compromisso de:

respeitar todos os integrantes da Comunidade Educativa;

cumprir as normas do Regimento Escolar e as determinações estabelecidas

por informativos e demais comunicados do colégio;

participar de todas as atividades promovidas pela escola;

indenizar os prejuízos, através dos pais e/ou responsáveis, quando produzir

danos ao patrimônio escolar ou objetos de propriedade de membros da

Comunidade Educativa ou outros;

agir com dedicação e responsabilidade nas aulas, na execução dos

trabalhos e avaliações escolares.

o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico da escola

encontram-se à disposição das famílias na Secretaria e na Biblioteca.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

respeitar a orientação religiosa, cívica e social da Escola e da Mantenedora;

PastoralObs.:

[2] HORÁRIOS:
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Orientações Gerais

Abertura - Portão A Fechamento - Portão A Início das aulas Término das Aulas

Manhã (EFII e EM)

Tarde (Ed. Infantil)

Tarde (EFI)

Tarde (EFII e EM)

7h

12h

12h

13h50

7h10

12h20

12h20

14h

7h15

12h25

12h25

14h05

11h45 / 12h35

17h

17h

De acordo com
horário estabelecido

pelo Colégio.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

a consideração do contexto, da experiência, da reflexão, da ação e da

avaliação;

a reelaboração do currículo a partir da construção do conhecimento,

considerando o processo de interação entre os educandos e educadores;

o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras que favoreçam a

análise, reflexão e interpretação da realidade com autonomia e

objetividade;

a crença de que todos são capazes de aprender, o que exige uma visão de

educação em clave positiva;

um estilo educativo dinâmico que se constrói mediante constantes

elaborações individuais e coletivas, usadas como recurso para atender aos

diversos tempos e modalidades de aprendizado: uma pedagogia atenta às

pessoas. Isso desencadeia uma concepção de educação formativa e

processual;

a metodologia da REDE FILHAS DE JESUS, favorecendo o desenvolvimento de

habilidades e competências no processo ensino-aprendizagem, baseada

nos princípios e diretrizes pedagógicas, humanas, sociais e cristãs que

norteiam o NMPE, torna o aprendizado mais significativo, preparando o

educando não apenas para a vida acadêmica, mas também buscando

instrumentalizá-lo com atitudes, posturas e valores éticos necessários para a

sociedade atual, em constante transformações.
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[3] FREQUÊNCIA/ATRASOS:

só poderá entrar com a presença dos pais/responsáveis

Frequentar, com assiduidade e pontualidade, as aulas e demais

atividades. O aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência no ano letivo. É

considerado atraso até 15 (quinze) minutos após o fechamento do portão. A

partir do 3º (terceiro) atraso, o aluno receberá uma advertência por escrito e, no

5º (quinto) atraso, . Em se

tratando de justificativa por motivo de exame ou consulta médica (deverá ser

comunicado com antecedência), transporte escolar (a justificativa deverá ser

apresentada pelo responsável do transporte) ou necessidade específica, a

entrada poderá ser referendada pela Direção.

A indicação do uniforme completo encontra-se na lista de material escolar e

no site www.cicleopoldina.com.br

[4] UNIFORME:

Usar o uniforme determinado pela escola, incluindo-se aqui o uniforme

específico para as aulas de Educação Física e de Laboratório. O uniforme

contribui para a identificação do aluno e sua maior segurança dentro e fora da

escola, por esse motivo instituímos o mesmo para as atividades extracurriculares

(biblioteca, viagens de estudo, aulas de reforço, aulas de monitoria, trabalhos em

grupo etc).

o aluno que não se apresentar devidamente uniformizado, só poderá assistir

às aulas daquele dia mediante justificativa dos pais/responsáveis;

bonés e outros acessórios não são permitidos;

os alunos da Educação Infantil e Fundamental I poderão usar sandálias presas

ao calcanhar;

Observações:

Ü

Ü

Ü

Ü
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[5] AUSÊNCIAS:

Toda ausência deve ser justificada.

Caso não a

justifique no tempo previsto

[6] DISPENSAS/SAÍDAS ANTECIPADAS:

[7] MATERIAL ESCOLAR:

[8] OBJETOS:

Se o aluno se ausentar em dia de

avaliação mensal, os pais ou responsáveis deverão justificar a falta do aluno por

escrito, no máximo em até 2 (dois) dias corridos após a falta.

, o aluno perderá o direito à avaliação substitutiva,

ficando sem o valor da pontuação. O aluno deverá requerer, junto à

Coordenação e Secretaria, a avaliação substitutiva a ser marcada pelo

Colégio - haverá uma taxa extra para cada exame, salvo em caso de atestado

médico ou luto. Mesmo comunicando por telefone

, a família deverá enviar a justificativa por escrito.

Havendo necessidade de o aluno se ausentar antes do término de suas

atividades, os responsáveis deverão informar antecipadamente ao Colégio,

pessoalmente ou por escrito, o dia e horário que o aluno deverá retirar-se de

classe.

O aluno deverá munir-se do material necessário devidamente nomeado.

Todo aluno deverá trazer, sempre, seu material escolar e uniforme

etiquetados ou marcados com dados de identificação pessoal. Os alunos não

deverão trazer joias, objetos de valor e/ou brinquedos sofisticados. O Colégio

não se responsabiliza por nenhuma espécie de objeto perdido. Para aqueles

alunos que fazem uso de próteses odontológicas (aparelho fixo, móvel, etc),

óculos e outros aparelhos/objetos de uso diário, solicitamos cuidado especial

com seus pertences. No caso de perda, os alunos ou pais deverão procurar as

Coordenações de Segmento.

, à Coordenação do

Segmento



[9] DISCIPLINA:
A disciplina consciente é fundamental para o funcionamento da escola,

sendo um mecanismo de organização e bem-estar de todos os envolvidos no

processo educativo. O aluno será encaminhado à Coordenação Pedagógica

para registro da ocorrência e acompanhamento, quando em desrespeito às

normas escolares. As ocorrências disciplinares são cumulativas, mesmo que

ocorram em áreas de conhecimento diferentes.

Agressão física, dentro do Colégio, constitui falta grave, contrariando os

princípios educativos da instituição. O aluno que, assim proceder, só poderá

entrar na escola, no dia seguinte, acompanhado pelos pais ou responsáveis

para assinatura do documento específico.

Nenhum aluno poderá interromper a aula de outra turma, salvo com

autorização da Coordenação.

O material esquecido em casa e trazido pelos responsáveis deverá ser

entregue na recepção, que encaminhará à Coordenação Pedagógica do

Segmento.

A “cola” é considerada falta grave. O aluno identificado nesta situação,

terá sua prova recolhida e zerada. Se o aluno estiver realizando, ao mesmo

tempo, duas ou mais avaliações, como nos simulados, por exemplo, todas serão

zeradas. Nessa situação, o aluno não terá direito às avaliações substitutivas.

O compromisso com a formação ética do nosso aluno tem por objetivo

torná-lo um ser capaz de viver em sociedade, respeitando os limites que lhe são

determinados.

Para que o aluno assimile esses conceitos, serão observados os seguintes

procedimentos:

$ o aluno que desrespeitar o professor, o próprio colega ou funcionários

será encaminhado diretamente à Coordenação Pedagógica de seu

segmento;

$ fica proibido o uso de objetos cortantes e materiais que causem danos

à pessoa e ao mobiliário da escola.

Seguimos o programa de combate à intimidação sistemática com o

objetivo de conscientização e prevenção do Bullying e Cyberbullying.

Os educadores do Colégio são orientados para fornecer um ambiente

escolar saudável ao desenvolvimento dos alunos. A participação das famílias é

fundamental, promovendo, com seus filhos, a conscientização sobre o assunto e

levando ao conhecimento da escola qualquer situação que mereça atenção.

Bullying e Cyberbullying
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[10] AVALIAÇÕES:

não antecipa horário

O processo avaliativo do Colégio contempla o aspecto do Ensino e da

Formação, à medida que visa mensurar tanto o conhecimento adquirido pelo

aluno, quanto o cumprimento por ele das normas e dos procedimentos

necessários à ocorrência adequada de uma avaliação.

Para assegurar eficácia e clareza a esse processo, elencamos as normas

e o conjunto de procedimentos a serem, criteriosamente, observados no

processo avaliativo:

1º - As avaliações seguem o calendário escolar, marcadas pelo professor ou

pela Escola. Os alunos devem estar atentos às datas e horários, de acordo com

os murais das salas de aula, agenda eletrônica no site e aplicativo Rede Filhas de

Jesus. Eventuais mudanças no calendário serão previamente comunicadas aos

alunos;

2º - O Colégio e data de avaliações para atender a

situações individuais;

3º - Caso o aluno ausente-se em dia de avaliação, os pais ou responsáveis

deverão justificar a falta do aluno por escrito, no máximo em até 2 (dois) dias

corridos após a falta, apresentando a justificativa junto à Coordenação. Caso

não justifique no tempo previsto, o aluno perderá o direito à avaliação

substitutiva, ficando sem o valor da pontuação;

4º - O aluno deverá requerer, junto à Coordenação Pedagógica e Secretaria, a

avaliação substitutiva a ser marcada pelo Colégio - haverá uma taxa extra para

cada exame. Mesmo comunicando por telefone, a família deverá enviar a

justificativa por escrito;

5º - As avaliações substitutivas acontecerão ao término de cada trimestre, em

data a ser marcada pelo Colégio e comunicada previamente.

6º - No 3º ano EM, os alunos que perderem qualquer uma das mensais em

Biologia deverão fazer as substitutivas de Biologia I e Biologia II.

7º - Para o EFII e Médio, os alunos que perderem qualquer uma das mensais em

Matemática deverão fazer as substitutivas de Matemática I e II;

8º - Para a Educação Infantil, serão entregues aos pais, trimestralmente, os

registros, através de um parecer, sobre o desenvolvimento da criança e sobre

sua aprendizagem, considerando as características de cada fase.



Distribuição de pontos:

[11] SIMULADOS:

deverá justificar, para

que possa fazer as Avaliações Substitutivas referentes às disciplinas contempladas

no simulado

Para o Ensino Fundamental I, as avaliações serão contínuas, com várias

atividades a serem realizadas e notas de 0 (zero) a 100 (cem), trimestralmente, com

média mínima correspondente a 60 (sessenta) pontos.

Para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio,

cada trimestre terá o valor máximo de 100 pontos e a média mínima corresponde a

60 pontos.

O aluno do EF e EM deverá alcançar a média mínima para não entrar em

processo de recuperação para o primeiro e segundo trimestres, sendo que o

resultado apurado, após a avaliação do processo de recuperação trimestral, não

poderá ultrapassar 70% (sessenta por cento) da média do trimestre.

Obs.:

a. do 6º ano do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, o aluno fará avaliações

mensais, totalizando 50 pontos;

b. do 6º ano do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, o aluno fará um simulado

trimestral de valor 40 pontos em cada disciplina;

c. do 6º ano do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, o aluno fará atividades

extras de valor 10 pontos;

d. o total de pontos de cada trimestre corresponderá a 100 e a média, 60 pontos.

Os simulados, enquanto instrumentos avaliativos, acontecerão ao final de cada

trimestre. Para o 4º e 5º anos, os simulados contemplarão quatro disciplinas por

trimestre. As questões serão objetivas para todas as etapas, com Redação no

segundo trimestre.

Para os simulados do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II e 1º ao 3º ano do Ensino

Médio, haverá uma avaliação em Redação e outras com questões objetivas de

todas as demais disciplinas. A realização dos mesmos acontecerá em três dias,

sendo um para Redação e os demais para as disciplinas em geral, conforme

calendário escolar.

Caso o aluno necessite ausentar-se no dia do simulado,

. O requerimento deverá ser feito junto à Secretaria do Colégio,

mediante taxa extra para cada disciplina, salvo em caso de atestado ou luto.

Para o Ensino Médio, além dos simulados do Colégio, os alunos participarão dos

simulados elaborados pelo Bernoulli Sistema de Ensino, em calendário específico

enviado pelo mesmo. Esses simulados serão corrigidos e a nota será apurada de

acordo com a TRI (Teoria de Resposta ao Item);

A escola também poderá oferecer, ao longo do ano letivo, aos alunos do Ensino

Médio, simulados para os vestibulares da UERJ, PAS/UFLA, PISM/UFJF, UNICAMP e

FUVEST. 13

[12] BOLETINS:

[13] FICHA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:

[14] RECUPERAÇÃO:

Serão distribuídos e disponibilizados no Portal do Aluno e Portal da Família

(acesso através do site do Colégio) e do Aplicativo Mobile, no final de cada trimestre,

no dia marcado no calendário escolar, devendo ser assinados pelo responsável. O

canhoto do mesmo deverá ser devolvido no prazo de 2 (dois) dias.

O prazo máximo para reclamação de notas é de 2 (dois) dias após a

entrega das mesmas.

O controle de frequência do Colégio é feito através da chamada que o

professor faz no início da aula e registra na ficha pedagógica.

Na ficha pedagógica, além da frequência, são registrados o compromisso dos

alunos com os deveres de casa (completos e/ou incompletos), devolução de provas

assinadas pelo pai ou responsável, material escolar, documentos assinados pelo pai

ou responsável, procedimentos, encaminhamentos à Coordenação Pedagógica

de Segmento, conteúdo lecionado e tarefas marcadas.

Os pais ou responsáveis poderão acompanhar diariamente o registro na ficha

pedagógica através do aplicativo mobile da Rede Filhas de Jesus (maiores

orientações com a Secretaria do Colégio). No início do mês subsequente, a escola

encaminhará a Ficha Pedagógica para assinatura.

Os estudos de Recuperação representam uma nova oportunidade de

aprendizagem, para garantir ao aluno a superação de dificuldades no seu percurso

escolar. Os estudos de Recuperação são proporcionados como:

» RECUPERAÇÃO - Será realizada após o encerramento do 1º e 2º trimestres, sob a

modalidade de Estudos Autônomos, prevalecendo como resultado do trimestre a

maior nota alcançada, não ultrapassando o limite de 70% (setenta por cento) do valor

do trimestre;

» RECUPERAÇÃO FINAL (de caráter obrigatório) - No final do ano letivo os alunos

que não obtiverem a média de 60 pontos em até dois conteúdos específicos no EF e

três no EM farão a recuperação.

Obs.:
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[18] ARMÁRIOS:

Cada aluno poderá utilizar um escaninho para guardar somente material

escolar. Como se espera que haja um estudo diário em casa, além das tarefas

propostas pelos professores, recomendamos levar, diariamente, o material

necessário. Cada aluno utilizará seu próprio cadeado e chave, restringindo o

acesso ao escaninho. A Coordenação Pedagógica de Segmento deverá ter a

cópia da chave do escaninho.

[19] BIBLIOTECAS:

[20] CANTINA:

[21] TRANSPORTE ESCOLAR:

[22] ATIVIDADES EXTRAS:

Funcionamento das bibliotecas: Madre Cândida (|Biblioteca Geral: 2ª a

6ª feira, das 7h às 17h), Madre Vicenta (1º ao 5º ano EF: turno vespertino) e Irmã

Antonita (Infantil: turno vespertino).

Serviço terceirizado. Funcionamento de 2ª a 6ª feira, durante os intervalos

das aulas (“recreios”), da manhã e da tarde, nos sábados letivos e nos eventos

especiais.

O Colégio não dispõe de condução escolar para os alunos.

Grupo de Jovens para o EFII e EM (6º EFII ao 3º ano EM);

Encontros Pastorais em Rede, como a Páscoa Juvenil, Reencontro da

Páscoa Juvenil e outros encontros de formação;

DDF - Dia de Formação para todo o EFII e EM, com visitas às instituições:

APAE, creche, asilo etc;

Semana Santa Jovem;

12ª Noite AMC regional (Rio de Janeiro e Leopoldina);

Participação em jogos internos e externos em níveis municipal, regional,

estadual e nacional;

“Bola na Rede” – evento esportivo de confraternização entre as Obras e

Escolas da Rede Filhas de Jesus;

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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Observações:

1 - os estudos de Recuperação Final serão realizados sob a modalidade de

Estudos Autônomos Presenciais, conforme previsão no calendário escolar. Será

considerado aprovado nos estudos de Recuperação Final o aluno que obtiver, em

cada conteúdo específico, aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta)

pontos na média aritmética entre o resultado da avaliação do período letivo e o

resultado da Recuperação Final;

2 - o aluno, ao final do ano letivo, só poderá participar em, no máximo, duas

disciplinas no EFI e EFII e três disciplinas no EM.

O aluno não será

dispensado da aula e, sim, da atividade física.

[15] LABORATÓRIOS:

[16] EDUCAÇÃO FÍSICA:

[17] MEDICAMENTOS:

Os laboratórios de Biologia, Química e Física funcionarão de 2ª a 6ª feira,

conforme horário divulgado pelos professores das respectivas áreas. É obrigatório

o uso do uniforme (calça comprida, jaleco, tênis). O uso de óculos, luvas e

máscaras será solicitado pelos professores quando for necessário.

As aulas serão ministradas semanalmente e o aluno que, em qualquer

época do ano, apresentar problema físico que o impeça de participar das aulas,

deverá trazer atestado médico, especificando o motivo.

Nesses casos, o aluno fará trabalhos

teóricos, conforme orientação do professor.

Obs.:

os critérios de avaliação serão apresentados aos alunos no primeiro dia de

aula;

os alunos poderão fazer o exame médico na escola, com um médico

particular ou no Posto de Saúde da Família (PSF), visando à segurança do

aluno na prática de exercícios físicos. Para os que realizarem no Colégio

haverá uma taxa extra para o exame, de acordo com o valor estabelecido

pelo profissional;

o exame médico é obrigatório para todos os alunos.

Remédios como analgésicos, antibióticos ou outros que o aluno esteja

fazendo uso deverão ser trazidos de casa, com autorização dos pais e a indicação

da posologia. O Colégio não está autorizado a medicar os alunos.

Ü

Ü

Ü
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Ü Artes – Canto Coral, Fanfarra, Oficina de Teatro: GOTA (Grupo Organizado de

Teatro Amador). Em caráter terceirizado, Capoeira, Kung Fu, Robótica,

Xadrez, Futsal e Balé para crianças e Projeto Bilíngue;

Outros – Monitorias, Ciclo de Palestras, Plantões para reforço com professores,

Plantão ENEM, Simulados, Revisionais para o ENEM e vestibulares seriados,

Oficinas de Redação, Orientação Vocacional, Projeto ENEM 3D, Gincana do

Conhecimento, Mostra de Profissões, Viagens de Estudo;

Obs.: os alunos só participarão das viagens de estudo mediante autorização,

por escrito, do responsável.

permanecer em sala de aula durante o recreio, salvo em situações especiais;

lanchar na sala de aula (exceto a Educação Infantil), escadas e corredores;

arrecadar dinheiro, passar rifas, vender livros ou quaisquer outros produtos;

afixar cartazes ou faixas, imprimir ou distribuir jornais e propagandas; promover

passeios, festas, jogos; realizar qualquer atividade que envolva o Colégio, sem

a autorização da Direção;

comemorar aniversários e outros eventos na escola, exceto para a Educação

Infantil. Outros casos serão referendados pela Direção;

portar e utilizar lâminas diversas (estiletes);

[23] RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

[24] SANÇÕES:

Não é permitido:

mascar chicletes nas dependências do Colégio;

o uso de chinelo no turno da manhã, sem atestado médico ou justificativa por

escrito, encaminhados à coordenação e referendados por esta;

O uso indevido do corretivo.

A inobservância das normas disciplinares previstas implicará nas seguintes

sanções:

advertência verbal;

repreensão escrita (após a 2ª, será enviado um aviso aos pais e/ou

responsáveis, sendo que, na 4ª, será suspenso);

suspensão das aulas ou atividades escolares por até 3 (três) dias. Havendo

avaliações nesse período, o aluno fará as avaliações substitutivas. O

requerimento deverá ser feito junto à Secretaria de Colégio, mediante taxa

extra para cada disciplina;

cancelamento da matrícula e expedição de transferência compulsória por

ato da Direção.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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[25] SECRETARIA:

[26] TESOURARIA:

[27] PSICOLOGIA ESCOLAR:

[28] SEGURO ESCOLAR:

TOKIO MARINE

Funcionamento de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h.

Funcionamento de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h.

Agendamento com o Coordenador Pedagógico do Segmento.

O Colégio mantém plano de Seguro Escolar Assistência 24 horas em caso

de acidentes (dentro ou fora da escola) junto à (0800-707.5050).

Sugerimos ligar para a “Assistência 24 horas do Seguro Escolar” para ser

orientado quanto aos procedimentos a serem adotados. Essa ligação é de

extrema importância para um eficiente atendimento e plena solução do

problema.

Obs.: pedimos atenção aos prazos necessários para o atendimento e a

solicitação do reembolso à Seguradora.
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[29] ATIVIDADES NO CONTRATURNO:

O Colégio oferece às crianças, mediante contratação para o período

integral, um serviço de atendimento e acompanhamento no contraturno,

quando elas podem realizar atividades que promovem uma aprendizagem

significativa e a interação social: psicomotricidade, pintura, inglês, jardinagem,

informática, trabalho com sucata, leitura, atividade pedagógica, entre outras.

» Horários:

Entrada do contraturno: 7h10

Atenção: todo material escolar e objetos de uso pessoal deverão ser

marcados com o nome da criança.

O CIC sempre conectado com você!

Google for Education
Para alunos da Educação Infantil ao 3º ano EM1

Plataforma Kuau
Orientação vocacional para alunos do 3º ano EM2

Plataforma Meu Bernoulli
Para alunos do 2º ano EFI ao 3º ano EM
http://meubernoulli.com.br

3

Portal do Aluno e da Família
www.cicleopoldina.com.br4

Aplicativo Mobile Rede Filhas de Jesus
Informações e serviços: Faltas, boletins,
horários, ocorrências pedagógicas e avisos

5

O CIC leva você

à Universidade!

Robótica aplicada à Educação
Para alunos da Educação Infantil ao 9º ano do EFII6

Aplicativos Bernoulli Bernoulli Play
Para alunos do 2º ano EFI ao 3º ano EM7

20

Oração  -  150 anos FI

Pai de imensa bondade, vos agradecemos por estes 150 anos das

Filhas de Jesus na igreja e no mundo...

São 150 anos... educando integralmente a pessoa, evangelizando,

dando os Exercícios Espirituais, acompanhando os jovens, levando alegria,

estando próximas dos que mais sofrem, servindo os pobres, crescendo e

compartilhando o carisma com muitos leigos, fazendo-nos "família" Madre

Cândida.

Ajudai-nos a ser uma congregação de união, de amor, de

verdadeiro e fecundo apostolado, levando por estrela de nossos caminhos,

Maria Imaculada. Jesus, vos pedimos que nos ajudeis a contemplar a

realidade para reconhecer tanto Bem recebido e "alcançar amor", para

continuar parecendo-nos a Vós e descobrir o novo rosto do carisma para

partilhá-lo com muitos.

Que Madre Cândida nos estimule a viver a pertença, a familiaridade

com Deus, a fraternidade universal, a disponibilidade para servir onde se

necessite mais e avive o desejo de "ir a qualquer parte do mundo".

Santa Cândida Maria de Jesus, rogai por nós.



Conceição A. Zambrano Britto de Oliveira

Érika Soares Furtado Couto

Diretora

Vice-Diretora

À luz da Estrela, surgiu feliz irradiando paz,
O “Imaculada” semente de esperança,
De apostolado e amor.
Colégio amigo eu te bendigo!
És manancial de graças a flux. És Dom,
Presença jubilosa para as Filhas de Jesus.

As sementes germinaram
numa primavera em flor
Que em ti vem procurando
esperança, vida e amor.
Juventude brasileira,
flor ainda em botão.
Estuante de entusiasmo,
quer viver em doação.

Que a Virgem Imaculada,
Mãe de Cristo, nosso amigo.
Abençoe os nossos mestres
Como o fez com o vinho e o trigo.
Que este grande Educandário,
Sementeira da verdade,
Seja o oásis protetor,
Desta vibrante mocidade.

Juntos, família e escola,
mantendo a

educação de qualidade.

Hino do Colégio
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