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COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO – MACHADO/MG 
 O Colégio Imaculada Conceição, da Rede Concepcionista de Ensino, é 
uma escola que prioriza o saber, os valores humano-cristãos e o 
compromisso com a qualidade do ensino. Adota o material Didático-
Pedagógico do Sistema Objetivo de Ensino. Acredita no potencial dos 
alunos, incentiva atividades esportivas, culturais, artísticas e humanas. 
Possui uma excelente equipe de profissionais envolvida e ativa no processo 
ensino-aprendizagem. Reúne valores e tradição da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, com ênfase na construção do conhecimento, fundamentado 
na Educação Personalizada e Comunitária, que privilegia a formação 
integral da pessoa: Saber- Saber Fazer – Saber Ser. 
 

1.  QUADRO FUNCIONAL 
Diretora Administrativa:  

 
Aux. de Tesouraria: 

 
Ass. Dir. Administrativa: 

 

• Irmã Maria Olímpia Vilela 

cicadm@cicmachado.com.br 
• Denise Mezavila da Silva 

denise.mezavila@cicmachado.com.br 
• Eliel Silva 
eliel.silva@cicmachado.com.br 

Diretora Pedagógica: 
 

Coordenadoras: 

• Irmã Caridade Antolín González 
diretoria@cicmachado.com.br 

• Maria Bernardete Pereira Ribeiro – Ed. Infantil 
bernardete.ribeiro@cicmachado.com.br  
• Irmã Dina Lúcia Março – Fundamental I 

dina.marco@cicmachado.com.br 
• Andréa Guimarães Pessoa – Fund. II e Médio 

andrea.pessoa@cicmachado.com.br 
Ass. Dir. Pedagógica: 

 
Secretária Escolar: 

 

Marly Botazini Rodrigues 

• marly.botazini@cicmachado.com.br  
• Jacqueline Caproni Neves 
jacqueline.neves@cicmachado.com.br 

Biblioteca: • Carmem D’Andréa - Bibliotecária 
• Kátia Silva Papini – Aux. Biblioteca 

• Rosiane Silvério Martins – Aux. Biblioteca 
biblioteca@cicmachado.com.br 

Reprografia: 

 
Analista de Sistemas: 

• Amanda Jaíne Gonçalves 

reprografia@cicmachado.com.br 
• João Nannetti Netto 

joao.nannetti@cicmachado.com.br 
Pastoral:  • Adarlene Mendes Pereira (Infantil e Fund. I) 

• José Claudio Magalhães (Fund. II e Médio) 

pastoral@cicmachado.com.br 
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Comunidade Religiosa Concepcionista residente em Machado: 
Ir. Maria Olímpia Vilela – Diretora Administrativa do Colégio Imaculada 
Conceição e Superiora da Comunidade 
Ir. Caridade Antolín González – Diretora Pedagógica do Colégio 
Ir. Dina Lúcia Março – Coordenadora do Ensino Fundamental I/Secretária 
da Comunidade Religiosa 
Ir. Flora Malchite - Auxiliar da Educação Infantil/Sacristia 
Ir. Natividade Mello Lemos - Auxiliar de Recepção e Acolhimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 - Quadro Geral de Funcionamento 
Obs.: Horário de Funcionamento da Recepção do Colégio: de segunda à 
sexta-feira, das 7h30 às 17h30. 
 
Turno Tarde 
Educação Infantil  
Coordenadora Pedagógica: Maria Bernardete Pereira Ribeiro 
1° ano ao 5° ano do Ensino Fundamental 
Coordenadora Pedagógica: Irmã Dina Lúcia  
Auxiliar de Coordenação: Laís Eliandro Ferri 
Recepção: Káritas Caproni Tavares Meloto 
 

Turno Manhã 
6° ano ao 9° ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
Coordenadora Pedagógica/ Orientadora Educacional:  
Andréa Guimarães Pessoa 
Auxiliar de Coordenação: Aloísio Rodrigues de Carvalho 
Recepção: Maria Elenice Domingues Cavalcante 
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Conselho Diretor 
Trata-se de um órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento à 
Direção (Pedagógica e Administrativa) e integra a estrutura básica da 
Instituição Escolar. O Conselho Diretor tem por finalidade apoiar as 
atividades da Escola visando contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino e melhoria das condições sócio-econômicas-culturais da região. 
 
Presidente: Ir. Caridade Antolín Gonzalez 
Conselheiros: Ir. Maria Olímpia Vilela, Diretora Administrativa; Eliel Silva, 
Assistente da Diretoria Administrativa; Maria Bernardete Ribeiro, 
coordenadora/orientadora educacional (Ed. Infantil); Irmã Dina Lúcia 
Março, coordenadora do Ens. Fund. I; Andréa Guimarães Pessoa, 
coordenadora/orientadora educacional (Fund. II e Ensino Médio); José 
Claudio Magalhães e Adarlene Mendes Pereira, do Setor de Pastoral; Marly 
Botazini Rodrigues, Assistente da Diretoria Pedagógica. 
 
 

2. INFORMATIVO 2014 

Com a finalidade de orientar os alunos e seus responsáveis sobre a 
estrutura e funcionamento do Colégio Imaculada 
Conceição, aqui encontram-se instruções sobre horários, 
segurança, calendário escolar, sistema de avaliação e 
outros dados necessários para que o relacionamento 
entre escola e família seja positivo e corresponda às 
necessidades de ambos. 

 
2.1 - Horário das Aulas  

 Manhã:  

Início das aulas: 7h10 

Saída: Às 11h40 ou 12h30 para os alunos do Ensino Fundamental II 
(conforme horário de aulas) e, às 12h30, para os alunos do Ensino 
Médio. 

 Tarde:  

Início das aulas: 13h 

Saída: às 17h20: Educação Infantil (crianças de 2 a 5 anos) e às 

17h30 para os alunos do Ensino Fundamental I (crianças de 6 a 10 
anos). 
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O aluno deverá estar no Colégio, pelo menos, 
10 minutos antes do início das aulas. 

A pontualidade é essencial à formação do aluno e 
ao bom aproveitamento escolar. É necessário chegar 
sempre no horário correto e participar de todas as aulas. 

 

Atenção: Após 15min do término das aulas, não é 
permitido ao aluno permanecer nas dependências da 

Escola, sem autorização da Coordenação. 

 
 Recreio 

O horário de retorno às aulas, precedidas de recreio, deve ser 
rigorosamente respeitado, não se permitindo a entrada depois do início da 
aula. Caso fique fora de sala, estará sujeito a sanções disciplinares. 

 
 Atrasos e Faltas  

O horário de início das aulas deve ser rigorosamente respeitado. 
Quando o aluno necessitar entrar na 2ª aula, deverá comparecer na 
recepção do Colégio e apresentar justificativa escrita e assinada pelo pai ou 
responsável (usar a Agenda Escolar). O mesmo procedimento deve ser 
observado quando o aluno necessitar ausentar-se das aulas antes do 
horário de saída. 

O aluno terá direito à justificativa somente 2 aulas por bimestre. 
Essa justificativa será lançada na Ficha Individual de Acompanhamento 
Pedagógico do Aluno, através da qual os pais ou responsáveis poderão 
tomar conhecimento da mesma.  

Ocorrendo atraso também para a 2ª aula, o aluno deverá voltar para 
casa, sendo os pais e/ou responsáveis, comunicados. 

As faltas devem ser justificadas, mas não abonadas. 

 
 Sala de Aula 

É o espaço onde o aluno desenvolve os trabalhos ao longo do ano. 
Por isso, é essencial que haja respeito e seja conservada sempre limpa, 
não escrevendo nas carteiras, nem nas paredes. 

Observar bem os horários do início e término de cada aula, pois o 
aluno não poderá entrar nem sair no transcurso da mesma. Isso implica 
em medida disciplinar. Havendo realmente motivos, pedir permissão ao 
professor, de acordo com as normas de boa conduta. 
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 Não é permitida a permanência de alunos no pátio e 
corredores da escola no horário das aulas. 

Pedimos a colaboração dos pais de alunos da 

Ed. Infantil e Ens. Fundamental I, que deixem  

seus filhos no Hall de Entrada do Colégio. 

 

Não será permitida a entrega de materiais 
escolares ou outros objetos na sala de aula, nem 
solicitação dos mesmos via telefone. 

 

 

2.2 - Uniforme 

Em 2014, encerramos nosso período de adequação de nossos 
uniformes às orientações da Rede Concepcionista de Ensino. Portanto, a 
partir do ano corrente serão exigidos os modelos novos propostos. O 
uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos do Colégio e 
representa organização. Ele é exigido todas as vezes que o aluno 
se apresentar no colégio e em aulas extraclasse (passeios, visitas, 
viagens). Deverá ser adquirido, exclusivamente, pelas empresas 
cadastradas listadas abaixo.  

  

A Lei Federal 8.907/94 concede às escolas o direito de não 
comercializar o uniforme escolar. A mesma lei aconselha a 
indicação de duas (ou mais) empresas que o façam, de forma que 
seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha. Nossos 
modelos de uniformes são vendidos via internet e entregues no 
endereço informado no ato da compra. 

 

Sites para compras: 

www.lojamorathi.com.br     |     www.uniformes-polescola.com.br 
 
 
Combinações permitidas de uniformes: 

 Para educação Infantil e Fundamental I: 

 Camiseta do Colégio/Calça de Moletom ou bermuda 

(para meninos/meninas); 

 Vestido com Shorts (uniforme) (para meninas). 
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 Para Ensino Fundamental II: 

 Camiseta do Colégio/Calça ou Calça Capri do Colégio (para meninos e 
meninas). Bermudas do Colégio, somente para aulas de Educação Física. 

 Para Ensino Médio: 

 Camiseta do Colégio/Calça jeans azul-escuro (de cor uniforme, sem 
manchas, nem detalhes)/Calça Capri do Colégio (para meninos e 
meninas). Bermudas do Colégio, somente para aulas de Educação Física. 

 

 Sapatos: 

 Uso permitido de tênis nas cores BRANCA, PRETA, ou AZUL MARINHO, 
sem detalhes coloridos. Meias brancas. 

 Agasalho: faz parte do uniforme, o uso do agasalho azul-marinho, com o 
emblema do Colégio, conforme modelos da Morathi e Polescola.  

 
 
2.3 - Saídas Pedagógicas  
No calendário letivo encontram-se as datas previstas para as saídas 
pedagógico-culturais que são meios complementares ao conteúdo, porém 
de livre participação do aluno. 

 
 

3. Normas Disciplinares 

 Temos como tarefa fornecer aos alunos informações 
e orientações necessárias à sua formação para uma 
convivência agradável na sociedade. Existem 
direitos e deveres que, aprendidos desde à 
infância, levarão os nossos jovens ao processo 
completo de interação social. 

 
 
3.1 - Dos Direitos do Aluno: 

- Recorrer às autoridades escolares, quando se julgar prejudicado em 
seus direitos; 

- Utilizar-se das dependências do estabelecimento que lhe forem 
necessárias, na forma e horários a ele reservado; 

- Ser tratado com urbanidade e respeito por todo o 
pessoal da escola; 

- Requerer transferência, quando maior de idade, 
ou através do pai ou responsável, quando menor; 
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- Requerer revisão de provas até 2 (dois) dias após a data da entrega 
dos resultados, desde que essas sejam feitas à caneta e não haja 
rasuras. 

-  
3.2 - Dos Deveres do Aluno: 

- Contribuir, no que lhe couber, para o prestígio do estabelecimento; 

- Desempenhar, a contento, todas as atividades escolares em que se 
exigir sua participação; 

- Entregar aos pais e/ou responsáveis toda correspondência oficial 
enviada pela escola e devolvê-la devidamente assinada quando 
solicitada; 

- Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento dentro e fora 
dele. 

 

3.3 - O que é vetado ao aluno nas dependências da Escola: 

- Uso de aparelhos eletrônicos, (MP´s, iPod, iPad, iPhone, Tablet’s  e 
afins,  celular, calculadora, e outros), em sala de aula e demais 
dependências da Escola. Os celulares e afins serão recolhidos na 
entrada do aluno à escola e armazenados em local específico, sob a 
guarda do Auxiliar de Coordenação. No final das aulas, serão 
entregues aos alunos. Se o aluno for surpreendido com celular 
em sala de aula ou em outras dependências do Colégio, esse 
será recolhido e só poderá ser entregue aos pais e/ou 
responsáveis); 

- Fumar nas salas de aula e demais dependências da Escola; 

- Gravar, nas paredes ou em qualquer parte do edifício, desenhos ou 
sinais gráficos; 

- Ausentar-se das aulas no período de provas e de aulas normais sem a 
devida autorização; 

- É expressamente proibida, manifestação ostensiva de namoro nas 
dependências da Escola ou nas suas imediações; 

- É proibido o uso de boné dentro da Escola; 

- Promover desordem dentro do estabelecimento ou em suas 
imediações; 

- Portar objetos perigosos; 

- Utilizar materiais e produtos do laboratório de Física, Química e 
Biologia e Informática, sem a devida autorização dos responsáveis. 
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Pela transgressão das proibições acima, o aluno estará sujeito às 
penalidades determinadas pela Escola. 

 
3.4 - Penalidades: 

De acordo com o Regimento Escolar, os alunos são passíveis das 
seguintes penalidades:  

- Admoestação; 

- Advertência oral, em particular, pelo 
professor, Coordenação e Direção; 

- Advertência escrita, com a presença 
dos pais ou responsáveis quando 
acontecerem 03(três) reincidências; 

- Exclusão da aula ou atividade; 

- Suspensão temporária das aulas por conduta inadequada ou por 
reincidir em faltas apresentadas anteriormente; 

- Cancelamento da matrícula. 

 

Cabe aos pais e/ou responsáveis, ressarcir a Escola, nos casos de 
prejuízos, danos e perdas materiais causados por seu(s) filho(s). 

 

Todas as ocorrências e falhas disciplinares no descumprimento dos 
deveres do aluno serão anotados no FIAP, onde estará disponível para 
consulta dos pais via internet, pelo site do Colégio. 

 
4. Documentação 

Todos os documentos exigidos na reserva de vaga ou na matrícula 
deverão ser entregues na secretaria da escola, imediatamente, exceto o 
Histórico Escolar que tem o prazo máximo de 30 dias após a efetivação da 
matrícula. 

 

Obs.: Os alunos que portarem RG ou CPF deverão entregar uma cópia na 
secretaria do Colégio, no início do ano letivo ou quando da expedição 
desses documentos. 

 
5. Sistema de Avaliação 

 A avaliação no Colégio Imaculada Conceição é contínua, processual, 
dinâmica e participativa, além de diagnóstica e investigativa. 
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Período 
Avaliativo 

Valor Média - 
60% 

1° Bim. 25 pontos 15 pontos 

2° Bim. 25 pontos 15 pontos 

3° Bim. 25 pontos 15 pontos 

4° Bim. 25 pontos 15 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 - Avaliações: 
Todas as provas, no momento de sua aplicação, serão fiscalizadas por 
professores, sendo suas decisões, soberanas, não se admitindo 
contestação. 
 

5.1.1 – Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano 
Para o Ensino Fundamental I, as avaliações serão 
agendadas pela professora regente, divulgando 
antecipadamente data e conteúdo, diretamente com os seus 
alunos. 

 

5.1.2 - ENSINO FUNDAMENTAL – 6° AO 9° ANO 
1° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 10 a 21/03, em cronograma a 

ser aprovado e divulgado pela Coordenação, com antecedência. 

 

01/04/14 – Avaliação substitutiva (15 h)  

09/04/14 – Testão (8º e 9º anos) – não tem substitutiva para o Testão 

 

 ATENÇÃO: Terá direito à Avaliação substitutiva, o aluno que apresentar 

atestado médico até 48 h após o seu retorno às aulas (protocolar na Secretaria); 

O aluno que não justificar sua ausência por atestado estará sujeito à taxa de R$ 

40,00 por avaliação. Na Avaliação substitutiva será exigida a matéria acumulada 
do bimestre/ semestre, conforme a data. 
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2º Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 12 a 23/05, em cronograma a 

ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

30/05/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

De 16 a 18/06 e de 23 a 26/06/14 - Semana de Avaliações 

16/06/14  – História / Espanhol 

17/06/14 – Ciências/Arte 

23/06/14 – Português 

24/06/14 – Geografia/Ensino Religioso 

25/06/14 – Matemática 

26/06/14 – Inglês /Filosofia 

 

28/07/14 a 31/07/14 – AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO SEMESTRAL (Estudos 

autônomos) - das 14 às 17 h. (Haverá aula no período da manhã) 

 

3° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 18 a 29/08, em cronograma a 
ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

09/09/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

17/09/14 – 8h – Testão – para 8º e 9º ano do EF II 

(não tem Avaliação substitutiva para o Testão) 

 

4° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 27/10 a 07/11/14, em 

cronograma a ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

18/11/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

De 26/11 a 03/12 - Semana de Avaliações  

26/11/14 – Inglês/Filosofia 

27/11/14 – Geografia/Ensino Religioso  

28/11/14 – Português 

01/12/14 – Matemática 

02/12/14 – Ciências/Arte 

03/12/14 – História/Espanhol  



 14 

 ENSINO MÉDIO – 1ª,  2ª  e 3ª  SÉRIES 

1° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 10 a 21/03, em cronograma a 

ser aprovado e divulgado pela Coordenação, com antecedência. 

01/04/14 – Avaliação substitutiva (15 h)  

 ATENÇÃO: Terá direito à Avaliação substitutiva, o aluno que apresentar 

atestado médico até 48 h após o seu retorno às aulas (protocolar na Secretaria); 

O aluno que não justificar sua ausência por atestado estará sujeito à taxa de R$ 

40,00 por avaliação. Na Avaliação substitutiva será exigida a matéria acumulada 
do bimestre/ semestre, conforme a data. 

 

04/04/14 – Testão (1ª etapa) 

09/04/14 – Testão (2ª etapa) – não tem Avaliação substitutiva para o Testão 

 

2º Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 12 a 23/05, em cronograma a 
ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

30/05/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

De 16 a 18/06 e de 23 a 26/06 - Semana de Avaliações 

16/06/14 – História / Física  

17/06/14 – Química / Geografia  

18/06/14 – Inglês / Ens. Religioso 

23/06/14 – Português / Arte 

24/06/14 – Biologia / Espanhol 

25/06/14 – Matemática / Filosofia 

26/06/14 – Literatura / Sociologia 

 

28/07/14 a 31/07/14 – AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO SEMESTRAL 

(Estudos autônomos) - das 14 às 17 h. (Haverá aula no período da manhã) 

 

3° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 18 a 29/08, em cronograma a 

ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

09/09/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

12/09/14 – Testão (1ª etapa) 

17/09/14 – Testão (2ª etapa) 

(não tem Avaliação substitutiva para o Testão) 
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4° Bimestre 

Avaliação Mensal – serão realizadas no período de 27/10/14 a 07/11/14, em 

cronograma a ser aprovado e divulgado pela Coordenação com antecedência. 

 

18/11/14 – Avaliação Substitutiva (15 h) 

De 26/11 a 03/12 - Semana de Avaliações 

26/11/14 – Matemática / Arte / Sociologia 

27/11/14 – Química / Geografia 

28/11/14 – Biologia / Espanhol 

01/12/14 – Português/ Filosofia 

02/12/14 – Inglês / Ens. Religioso / Literatura 

03/12/14 – História / Física 

 
 RECUPERAÇÃO FINAL (Ens. Fundamental II e Médio) 

09/12 a 15/12/14 – Aulas de Recuperação 

16/12 a 18/12/14 – Avaliações de Recuperação 

19/12/14 – Entrega de Resultados Finais. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 1º e 3º Bimestres: A 3ª série do Ensino Médio realizará algumas 
avaliações mensais aos sábados, às 8h, sendo 2 (duas) por dia (as 
datas serão marcadas pela Coordenação). 

 2º e 4º Bimestres: a 3ª série segue o Calendário de Avaliações do 
Ensino Médio. 

 

Atividades Extraclasse Obrigatórias do Ensino Médio: 

 Aulas Práticas (Laboratório de Química, Física e Biologia) serão 
pedidos relatórios e conteúdo será exigido na avaliações do bimestre. 

 Simulados, Semana Profissional. 
 

 
5.2 - Prova Substitutiva 
As avaliações substitutivas serão realizadas em data única, marcada pela 
Coordenação.  
 
Obs: o professor poderá exigir toda a matéria acumulada no bimestre.  
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Para ter direito à segunda chamada, o educando deverá fazer o 
requerimento à Secretaria, no prazo de 48 horas, quando de seu retorno às 
aulas. 
O aluno que não apresentar justificativa (atestado), dentro do prazo 
estipulado, ficará sujeito ao pagamento da taxa de R$ 40,00 por matéria, 
devendo fazer o requerimento de Prova Substitutiva na Secretaria até 10 
(dez) dias antes da data marcada pela Coordenação.  
  
O aluno que não comparecer às provas substitutivas nos horários e nos 
dias previstos perderá o direito de fazê-las. Não será permitida a 
antecipação do horário de provas nem a realização de provas substitutivas 
fora do dia marcado pela coordenação. 

 

Resumindo: 

 Prazo para requerimento para Prova Substitutiva: 48 horas após a 
aplicação da prova. Procurar a Coordenação Pedagógica e efetuar 
pagamento da taxa de R$40,00, por matéria, na Tesouraria. 

Terão direito às provas substitutivas os alunos nos seguintes casos: 

a) Problema de saúde com atestado médico no prazo de 48  horas; 

b) O aluno que estiver em Serviço Militar; 

c) Morte em família; 

d) Provas, concursos, vestibulares, desde que comprovada a 
participação do aluno. 

O aluno que não comparecer às provas substitutivas nos horários e nos 
dias previstos perderá o direito de fazê-las. Não será permitida a 
antecipação do horário de provas nem a realização de provas 
substitutivas fora do dia marcado pela coordenação. 
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5.3 - Recuperação  
A recuperação é uma estratégia de intervenção no processo educativo para 
garantir ao aluno a superação de suas dificuldades. 
O Colégio Imaculada Conceição oferece as seguintes estratégias de 
Recuperação: 
Bimestral: paralela, feita pelo professor dentro do bimestre letivo; 
Semestral: com estudos autônomos e avaliações realizadas no mês de 
Agosto, destinada somente aos alunos que não obtiverem média de 30,0 
pontos ao final do 2º bimestre. Sem limite de número de disciplinas. 
* Tem valor de 25,0 pontos e substitui a menor pontuação obtida em um 
dos dois primeiros bimestres letivos. 
Anual: Após o término do ano escolar, estará submetido aos Estudos de 
Recuperação final, o aluno que obtiver no mínimo 40 (quarenta) pontos, 
em cada disciplina. 
* A recuperação final é feita com estudos orientados (aulas) e avaliação 
em até 04 (quatro) conteúdos, para o Ensino Fundamental, e em até 06 
(seis) conteúdos, para o Ensino Médio. 
* Na recuperação, o aluno será avaliado em cada conteúdo específico, 
através de um trabalho e uma prova, que terão o valor de 100 pontos. 
 * A prova de recuperação terá o valor de 80 (oitenta) pontos e o trabalho 
20 (vinte) pontos. 
* O trabalho proposto deverá subsidiar a prova de recuperação. 
Após a recuperação final, será aprovado o aluno que tiver obtido 
aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta) pontos em cada 
conteúdo curricular, após a média aritmética dos pontos alcançados no 
período letivo regular e dos pontos obtidos na recuperação final. 
[(Média Anual + total de pontos da recuperação final) ÷ 2 > 60)]. 
*O horário das provas de recuperação é marcado pela Coordenação. 

 

6 - Retenção: 

Pode ficar retido, após o final do 
ano, o aluno do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio com média final inferior a 
60 (sessenta) pontos, depois de 
esgotadas todas as estratégias de 
recuperação previstas pela escola em 
sua Proposta Político-Pedagógica e após 
a análise criteriosa do desempenho dos 
alunos, caso a caso, pelo Conselho de 
Classe.      
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Pode ficar retido, o aluno com frequência inferior a 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária geral de todos os conteúdos no período 
relativo ao ano em questão, depois de oferecidas as estratégias de estudos 
de recuperação. 

Os alunos com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), 
porém com desempenho satisfatório, devem ser submetidos ao processo 
de reclassificação, cabendo à comissão de avaliação, a execução e registro 
desse processo em ata oficial (artigos 216 e 217 do Regimento Interno). 

 
 

7 - Educação Física 

É obrigatória para todos os alunos, e facultativa para os seguintes 
especiais,: 

 Para os que estiverem prestando serviço militar; 

 Para os alunos que exerçam emprego remunerado, em jornada 
superior a 6 horas; 

 Para os que comprovarem doença incompatível com a prática de 
exercícios físicos. 

 A Educação Física receberá os mesmos atributos das demais 
disciplinas, ou seja, com notas bimestrais e recuperação. 

* Atestados médicos para aulas de Educação Física dispensam os alunos da 
atividade física e não da frequência nessas aulas. 

 
8. Atividades Extracurriculares 
O Colégio oferece a seus alunos, como atividade extraclasse:  
 Escolas de Dança com a Profª Kátia Papini (Infantil) e  

Júlia Soares (feminino – adolescentes e adultos); 
 Escolas Esportes, Natação e Hidroginástica com o Prof. Mélchior 

Dúllius; 
 Escola de Música, Banda Mirim, com Prof. Breno Gonçalves (para 

alunos do 3º ano EF1 ao Ensino Médio); 
 Congadinha Infantil e Bandinha, (Bate lata - para os alunos do 1º ao 

3º ano do EF1), com Prof. Breno Gonçalves; 
 MAJC: Movimento de Adolescentes e Jovens Concepcionistas (para 

alunos do 6º EF2 ao Ensino Médio); 
 CAAC – Centro de Atenção ao Aluno Concepcionista (e às famílias). 
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Implantação: 
 CIC em Projeto Pedagógico-Interativo, a partir do Maternal 2 da 

Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental I (para outras 
informações, acesse o link “Projeto Pedagógico-Interativo” no site 
www.cicmachado.com.br ou pelo telefone 3295-1168. 

 
9. Medicamentos 

 A Escola exime-se de fornecer ou administrar remédios, em respeito 
às normas médicas. Assim sendo, sempre que o aluno estiver doente, os 
pais deverão enviar para a escola o medicamento, juntamente com as 
informações quanto ao horário e dosagem. 

Esteja atento(a) à informação e atualização da ficha de saúde do 
aluno para que possa ser utilizada, com segurança, pela escola. 

 
10. Formas de Comunicação 

Manter os endereços, telefones e e-mails atualizados na 
Secretaria e Recepção do Colégio garante 
uma comunicação rápida e eficaz entre a 
Escola e a Família. 
 

O Colégio se utiliza de algumas formas 
para se comunicar com as famílias. É 
interessante estar sempre atento a 
essas formas: 

 

 Site: www.cicmachado.com.br (resumo de atividades, fotos, 
documentos, tarefas de casa, datas de avaliação entre outros); 

 

 Agenda Escolar: Os educandos regularmente matriculados recebem a 
agenda escolar Concepcionista, um projeto personalizado que é usado 
para o aluno anotar as observações importantes de seu curso, 
atividades, e outros, e também para que o aluno se habitue a organizar 
seus estudos e trabalhos; 

 

 Boletim Escolar: Divulgado bimestralmente para comunicar 
oficialmente aos pais o aproveitamento e frequência do aluno. É 
entregue em reuniões da equipe pedagógica com os pais. Sua presença 
é fundamental para o acompanhamento, conhecimento e valorização do 
desempenho da vida escolar do seu filho. 
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 Para agendar conversas extras com a Direção ou Coordenação, entrar 
em contato com a Recepção do Colégio. 

 

 Cartas e circulares: correspondências eventuais enviadas pela Escola 
através do aluno, correio ou site. Quando solicitados, os alunos devem 
devolver o canhoto da circular assinado pelos pais ou responsáveis. 

 

 FIAP (Ficha Individual de Acompanhamento do 
Aluno): Disponível no site aos pais e responsáveis, 
podendo ser acessada mediante senha indicada 
pela secretaria. Nessa ficha, constam resumos como 
comportamento, trabalhos não feitos, faltas não 
comunicadas ou justificadas, ausência de material 
completo e tarefas sem fazer e/ou incompleta. 

 

11. Calendário Oficial 2014 
 
 

Tema do ano letivo 2014: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” Gl 5,1 

FEVEREIRO 

01 08h - Reunião de Professores 

03 16h - Reunião para Pais da Educação Infantil – 1º e 2º Períodos (Auditório)  

03 
INÍCIO DO 1º Bimestre 

Início do Curso para o Ensino Fundamental e Ensino Médio 

04 Início do Curso para Ed. Infantil (1º e 2º Períodos) 

04 16h – Reunião de Pais Educação Infantil – Maternais (Auditório) 

05 Início do Curso para Ed. Infantil (Maternais) 

06 19h30 - Reunião de Pais 6º ano e 1ª Série EM, e todos os alunos novatos 

18 19h30 - Reunião de Pais Ensino Fundamental I  

22 08h - Reunião de Pais Ensino Médio 

25 19h30 - Reunião de Pais Fundamental II 

MARÇO 

03 Recesso Escolar - Carnaval 

04 Feriado de Carnaval 

05 Feriado de Cinzas  

08 Dia da Mulher 

10 a 21 Avaliações Mensais Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

13 
08h - Eucaristia no Auditório do CIC - ABERTURA DO CURSO  e  da  

Campanha da Fraternidade/2014.  

22 

08h30 - 1º SÁBADO LETIVO Gincana de Integração 

PARA TODOS OS SEGMENTOS - Arrecadação de produtos alimentícios  

não-perecíveis (leite e óleo), para as Entidades de Machado 

ABRIL 

01 15h - Avaliação Substitutiva  
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04 Testão EM (1ª Etapa) 

09 08h - Testão  6º ao 9º EFII e EM (2ª etapa) 

09 Aniversário de Santa Carmen Sallés 

12 08h – Simulado Ensino Médio 

16 TÉRMINO DO 1º BIMESTRE  

17 Recesso Escolar - Quinta-Feira Santa 

18 Feriado - Paixão de Cristo 

20 Páscoa da Ressurreição  

21 Feriado: Tiradentes 

22 INÍCIO DO 2º BIMESTRE   

26 Reunião de Professores – Manhã de Espiritualidade 

29 Entrega de Resultados 1º Bimestre 

30 
Encontro/Convivência de Pastoral – Alunos do Fund. I e II – Abertura mês de 
Maio 

MAIO 

01 Feriado Nacional – Dia do Trabalho 

02 Recesso Escolar 

10 2º SÁBADO LETIVO – Comemoração Dia das Mães  

12 a 23 Avaliações Mensais - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

24 19h - 3º SÁBADO LETIVO – Coroação de Nossa Senhora – na Igreja Matriz  

28 Coroação da Educação Infantil, na Capela do CIC  

28 Encontro e Convivência de Pastoral do Ensino Médio 

30 15h - Avaliação Substitutiva  

JUNHO   

02 
Abertura do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus  

Oração Sintonia – Pastoral  

12 Jogo do Brasil na Copa (término das aulas às 16h) 

14 4º SÁBADO LETIVO - Festa Junina / Projeto COPA 

16 a 18 Semana de Avaliações  - do 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

17 Jogo do Brasil na Copa (término das aulas da tarde às 15h) 

23 a 26 Semana de Avaliações - do 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

23 Jogo do Brasil na Copa (término das aulas da tarde às 16h) 

25 
16h30 - Reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil (Maternais) 
para a entrega do relatório do semestre  

26 
16h30 - Reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil (1º e 2º 
Períodos) para a entrega do relatório do semestre 

27 TÉRMINO DO 2º BIMESTRE  

28 08h - Conselho de Classe 

30 Início do Recesso Escolar 

 Semana de Orientação Vocacional – Palestras Referentes às Profissões 

JULHO 

01 a 13 Recesso Escolar para alunos e professores (período de estudos autônomos) 

02 
Entrega de Resultados 2º bimestre – Pais do Fund. I, II e EM, na recepção do 
CIC 

14 INÍCIO DO 3º BIMESTRE 

28 a 31 14h às 17h - PROVAS DE RECUPERAÇÃO (Estudos Autônomos) EF II e EM 

AGOSTO 

01 Abertura do Mês Vocacional - Pastoral                                                                                                                                                                                                                                                              

09 5º SÁBADO LETIVO: Homenagem aos Pais 

11 Dia do Estudante 

15 Encontro e Convivência de Pastoral para 6º e 7º anos 
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18 a 29 Avaliações Mensais - Ensino Fundamental II e Ensino Médio  

31 
1ª Apresentação da Congada Nª. Srª. do Rosário do CIC - 1º Período ao 1º 
ano 

SETEMBRO 

01 RECESSO DE SÃO BENEDITO 

02 
Feriado São Benedito  - Apresentação da Congada Nª. Srª. do Rosário do CIC 
– 1º Período ao 1º ano  

05 
08h - Abertura do Mês da Bíblia (Auditório)  e  Hora Cívica  em Homenagem à 
Pátria 

07 Feriado Nacional – Independência do Brasil  

09 Avaliação Substitutiva 

12 Testão EM (1 ª etapa) 

13 6º SÁBADO LETIVO – Desfile Cívico – Aniversário da Cidade 

17 Testão 6º ao 9º EF e EM (2ª etapa) 

19 Encontro e Convivência de Pastoral – Alunos do 9º ano 

19 TÉRMINO DO 3º BIMESTRE  

22 INÍCIO DO 4º BIMESTRE 

27 Reunião de Professores 

29 Reunião de Pais Ensino Fundamental I - Entrega de Resultados 3º Bimestre  

30 
Reunião de Pais Ensino Fundamental II e EM - Entrega de Resultados 3º 
Bimestre 

OUTUBRO 

01 Abertura do mês dedicado às Missões – Pastoral  

8 a 10 Comemoração Dia das Crianças  

12 Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida 

13 a 17 RECESSO ESCOLAR  

15 Feriado – Dia do Professor 

20 
18h15 - Eucaristia na Capela do CIC  

Aniversário da Canonização de Santa Carmen Sallés 

25 
08h30 - 7º SÁBADO LETIVO – Dia do Amigo na Escola com  

Atividades Recreativas e Culturais 

27 a 07/11 Avaliações Mensais - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

NOVEMBRO 

02 FERIADO NACIONAL - FINADOS 

01 a 07 Continuação das Provas Mensais 

15 FERIADO – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  

17 Início do Período de Matrículas e Rematrículas 

18 Avaliação Substitutiva 

19 Dia da Bandeira   

20 Dia da Consciência Negra  

24 
19h - Eucaristia - Conclusão de curso do 5º ano e 9 º ano do Ensino 
Fundamental II, na Capela do CIC 

26 19h30 - Apresentação do Projeto Excelência – Educação Infantil 

27 19h30 - Apresentação do Projeto Excelência – Ensino Fundamental I 

26 a 03/12 Semana de Avaliações - do 6º ao 9º ano ao Ensino Médio 

24 
19h – Eucaristia - Capela do CIC - Conclusão de Curso do 5º ano e 9 º ano 
do Ensino Fundamental II  

29 
18h15 - Eucaristia - Capela do CIC - Início da Novena da Imaculada 
Conceição Padroeira da Congregação   

29/11 a 07/12 Novena da Imaculada 

DEZEMBRO 

01 a 03 Continuação da Semana de Avaliações do 6º ao 9º ano e Ensino Médio 
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04 19h - Eucaristia na Capela do CIC de conclusão da 3ª série do Ensino Médio  

05 TÉRMINO DO 4º Bimestre e do Ano Letivo 

06 Conselho de Classe 

08 
Eucaristia na Capela – 10h - Dia da Imaculada Conceição, Padroeira da 
Congregação das Irmãs Concepcionistas Missionárias do Ensino 

09 Entrega de Resultados / Início das Aulas de Recuperação 

09 a 12 AULAS DE RECUPERAÇÃO  

10 16h30 - Reunião para entrega dos relatórios da Educação Infantil 

12 Término das Aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

15 a 17 07h30 às 10h30 - PROVAS DE RECUPERAÇÃO – Fund. II ao Ensino Médio 

15 a 17 14h às 16h - PROVAS DE RECUPERAÇÃO – Ensino Fundamental I 

18 Conselho de Classe da Recuperação 

19 Término do Período de Matrículas e Rematrículas 

19 08h às 12h - Entrega do Resultado – Fundamental I ao Ensino Médio 

22 
INÍCIO DO RECESSO do Setor Administrativo e FÉRIAS DOS 
PROFESSORES 

25 NATAL 

JANEIRO 2015 

05/01/2015 Término das Férias do Setor Administrativo. 

07/01/2015 Reinício das Matrículas e Rematrículas. 

02/02/2015 Previsão de Início do Ano Letivo 2015 

Calendário Sujeito a Alterações. 

Poderão haver acréscimos de atividades ao longo do ano, de acordo com os projetos 
pedagógicos que serão desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento e serão 
publicadas oportunamente. 

 
Todas as orientações deste Boletim Informativo às famílias foram catalogadas de acordo 
com as observações feitas pelos professores, colaboradores e equipe pedagógica, durante 
os anos letivos anteriores, e, principalmente, atendendo aos critérios de: 

 Regimento Interno Escolar, versão de 2013; 

 Projeto de Educação Concepcionista;  
 Projeto Político-Pedagógico; 
 Planejamento Estratégico; 
 Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 Legislação vigente que aborda a Educação. 

Esses documentos estão disponíveis para consulta na secretaria e diretoria pedagógica. 

 

Contamos com a colaboração de toda a Comunidade Escolar 

(equipes pedagógicas, professores, colaboradores, alunos e suas famílias) 
no cumprimento e na realização desse projeto. 

 

Pedindo as bênçãos  de Deus e de Maria Imaculada  

sobre nós e nosso ano letivo. 

 

Direção e  Equipe Pedagógica
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