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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 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.



Os horários de aulas podem ser consultados
em www.cicmachado.com.br

navegando pelas guias de cada segmento.



Tarde:
Início às 13h
Encerramento às 17h20

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1

Manhã: 
Início das aulas: 7h10

Ensino Fundamental e Ensino Médio

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:
Ensino Médio: Aulas às Segundas e Quintas, a partir das 13h50.
(encerramento de acordo com programação de aulas)



Chegadas Atrasadas
Os alunos que chegarem após o fechamento dos portões devem se 

apresentar à Recepção principal do Colégio.

7h10 – Fecha portões e Início do Projeto “Em Sintonia”
(alunos aguardam na recepção e, ao final da oração, 

vão para as salas de aulas)

Quem chegar após a oração será encaminhado à sala de atividades e Quem chegar após a oração será encaminhado à sala de atividades e 
deverá aguardar o início da segunda aula.

Atenção:
Após 3 ocorrências de atraso, as famílias 
serão comunicadas.
Após 4 ocorrências, os aluno receberá 
advertência oral e escrita.



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 apresentar no colégio e em aulas 
extraclasse (passeios, visitas, viagens). 
Deverá ser adquirido, exclusivamente, pelas 
empresas cadastradas e indicadas no site do 
Colégio.



Para Ensino Fundamental II:
• Camiseta do Colégio/Calça de Moletom ou TacTel

Opção de Calça Capri para 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 
meninas). 

Combinações permitidas de uniformes

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. 

• Agasalho: faz parte do uniforme, o uso do agasalho azul-
marinho, com o emblema do Colégio, conforme modelos dos 
portais de venda de uniformes.



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 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).



Os professores podem solicitar que os alunos usem 
seus dispositivos como ferramentaseus dispositivos como ferramenta

pedagógica.
Nesse caso, a Equipe Diretiva é informada e o uso 

em sala de aula é monitorado pelo
Professor e setor de Informática, assegurando que 
não haja desvio de atenção por parte dos alunos, 

nem acesso a conteúdos impróprios para a faixa de 
idade dos alunos.



Todas as ocorrências e falhas 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 e também pelo aplicativo.



CONCEPCIONISTAS MOBILE

Aplicativo para smartphones
e tablets que leva à família 
do aluno o resumo do FIAP,
boletim de notas e faltas, 
agendamento de provas e agendamento de provas e 
reuniões e também a Ficha de
Tarefas. Com ele, através de senha 
especial fornecida pela secretaria, é possível a  consulta 
de dados da vida escolar de forma rápida, prática e 
eficaz.
AS SENHAS SERÃO ENTREGUES NA REUNIÃO 1ª REUNIÃO ANUAL



Disponibilidade:

PLAY STORE (Android)                        APP STORE (iOS)



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 

DOCUMENTAÇÃO

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.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Validade: 
31/03/2019

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

31/03/2019

Carteirinha de Estudante

• Solicitar à Secretaria do Colégio –
com pagamento da taxa de R$10,00

(os pedidos podem ser feitos aos Auxiliares de Coordenação ou 
Equipe da Recepção)



Calendário Oficial

Neste calendário constam datas de atividades e eventos 
propostos, recessos e outras datas do Calendário Letivo.
É interessante estar atento para programação de férias e viagens 
para que não atrapalhe o rendimento escolar do aluno.

Poderão haver acréscimos de atividades ao longo do ano, de 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.

O calendário detalhado está disponível do site do colégio



Feriados & Recessos
12,13, 14/02: Carnaval e Cinzas

29 e 30/03: Semana Santa

30/04 e 01/05: Dia do Trabalhador

31/05 e 01/06: Corpus Christi

14 a 29/07: RECESSO ESCOLAR

27 e 28/08: São Benedito

07/09: Independência07/09: Independência

12/10: Nossa Senhora Aparecida

02/11: Finados

15 e 16/11 – Proc. República

13/09 – Feriado Municipal - LETIVO

08/12: Imaculada Conceição
30/07

Volta às 
aulas

07 ou 
14/12*
Final do 

Ano Letivo

21/12
Resultados 
da Recup. 

Final

15 a 19/10: RECESSO ESCOLAR



1º Bimestre: 05/02 a 20/04 – 52 DL

12 a 16/03– Avaliações Mensais
09 a 13/04 – Avaliações Bimestrais

Substitutivas: 24 e 25/04

2º Bimestre: 23/04 a 29/06 – 48 DL

23 a 29/05 – Avaliações Mensais
Substitutivas: 19 e 20/05

25,27 e 29/06– Simulado Interno 
(Sendo: Fund2: 27 e 29/ Médio: 25,27 e 29)

3º Bimestre: 02/07 a 28/09 – 54 DL 4º Bimestre: 01/10 a 14/12 – 46 DL3º Bimestre: 02/07 a 28/09 – 54 DL

16 a 22/08 – Avaliações Mensais
24 a 28/09– Avaliações Bimestrais

Substitutivas: 02 e 03/10

4º Bimestre: 01/10 a 14/12 – 46 DL

05 a 09/11– Avaliações Mensais
Substitutivas: 20 e 21/11

03, 04 e 05/12– Simulado Interno 
(Sendo: Fund2: 04 e 05/ Médio: 03,04 e 05)

Recuperação semestral: Estudos autônomos de 14/07 a 06/08 •  Avaliações: 07,08 e 09/08

Recuperação Final: Aulas de 10 a 14/12 • Avaliações: 18, 19 e 20/12

AS DATAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES – SERÃO PREVIAMENTE COMUNICADAS



Avaliações Mensais: agendadas e aplicadas 
pelos professores em horários de aulas 

normais. Tempo de prova de acordo com a 
aula agendada.

Avaliações Bimestrais: Semana de Avaliações. 
A coordenação cria um cronograma de 

avaliações por dia. Aulas até o horário de 
intervalo e após as 10h, os alunos fazem as 

avaliações.

Simulado – Testão: Uma forma dos alunos já 
terem contato com o formato de 

Vestibulares/ENEM, um caderno de prova-
compêndio com questões de todas as 

disciplinas, em que os alunos entregam 
somente o gabarito preenchido.

avaliações.



Período Avaliativo Valor Total Média - 60%

1° Bim. 25 pontos 15 pontos

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

Sistema de AVALIAÇÃO

2° Bim. 25 pontos 15 pontos

3° Bim. 25 pontos 15 pontos

4° Bim. 25 pontos 15 pontos



As avaliações substitutivas serão realizadas em data única, 
marcada pela Coordenação. 

Obs: o professor poderá exigir toda a matéria 
acumulada no bimestre. 
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, mediante apresentação do atestado médico.
O aluno que não apresentar justificativa (atestado), dentro do 

Provas Substitutivas

retorno às aulas, mediante apresentação do atestado médico.
O aluno que não apresentar justificativa (atestado), dentro do 
prazo estipulado, ficará sujeito ao pagamento da taxa de R$ 50,00 
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.

Perder 
provas
para 

estudar 
mais
****
Sem 

justificativa



Resumindo...
Prazo para requerimento para Prova Substitutiva: 48 horas após a aplicação 
da prova (entrega de atestado médico)
Procurar a Coordenação Pedagógica e efetuar pagamento da taxa de 
R$50,00 por matéria, na Tesouraria.
Os seguintes casos estarão isentos do pagamento da taxa de avaliação 
substitutiva:
•Problema de saúde com atestado médico no prazo;
•O aluno que estiver em Serviço Militar;
•Morte em família;•Morte em família;
•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.

Após o retorno às aulas



•Paralela
Processos de Recuperação

•Paralela
•Semestral
•Final



Horários de Atendimentos
Direção Pedagógica

• Segunda, Terça e Quinta: das 8h30 às 11h30 
e das 14h às 16h30

Coordenação/Orientação Pedagógica – Ed. Infantil
• De segunda a sexta, das 13h30 às 16h30

Coordenação/Orientação Pedagógica – Ens. Fundamental 1Coordenação/Orientação Pedagógica – Ens. Fundamental 1
• De segunda a sexta, das 13h30 às 16h30

Coordenação/Orientação Pedagógica – Ens. Fund 2 e Médio
• De segunda a quinta, das 8h às 11h e das 14h às 16h

Para atendimento com professores, entrar  em contato
com a recepção do Colégio (a coordenação fará agenda-

mento com o professor e retornará com a data da reunião)





Extracurricular para Ed. Infantil
e Fundamental I: Congadinha



Atividades Terceirizadas 



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:
• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado no ato 
da matrícula;
• Regimento Interno vigente;
• Projeto de Educação Concepcionista; 
• Projeto Político-Pedagógico;
• Planejamento Estratégico;
• Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Legislação vigente que aborda a Educação.• 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.

Pedimos as bênçãos  de Deus e de Maria Imaculada 
sobre nós e nosso ano letivo.

Direção e  Equipe Pedagógica




