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“Sejamos como poços que se enchem pelo estudo e  
oração de ciência e virtude, para depois reparti-las.” 

Santa Carmen Sallés 
 
 

Machado, 14 de Março de 2019. 

 
 
Senhores Pais e alunos do Ensino Médio 
do Colégio Imaculada Conceição. 
 
Ave Maria Puríssima, Sem pecado Concebida! 
 

Procurando otimizar o tempo de estudos dos nossos alunos e também cumprir o planejamento das 

disciplinas de aulas que estão em constante modificações, tendo em vista a BNCC (Base Nacional Curricular 

Comum), as ideias do “Novo Ensino Médio” e também buscando a excelência nos estudos, apresentamos as 

seguintes propostas de projetos: 

1) As provas bimestrais acontecerão nos dias 03, 05, 10, 12 e 16/04 de abril, no contraturno, ou seja, 

a partir das 14h. Os alunos farão provas de até três conteúdos por dia, podendo ficar até 17h30 na sala de 

aplicação. Dessa forma, terão mais tempo em sala de aula com os professores e o conteúdo de suas matérias 

poderão progredir mais fluidamente. A divisão das disciplinas será da seguinte forma: 03/04: Inglês, Química, 

Sociologia | 05/04: Física, Geografia | 10/04: Espanhol, Redação, Biologia | 12/04: Português, Filosofia, Ensino 

Religioso | 16/04: Literatura, Matemática, História. 

É importante salientar que as provas acontecerão às terças, quartas ou sextas-feiras e que nesses dias, 

os alunos não estão dispensados das aulas no turno da manhã. 

2) Ofereceremos o “CineDebate”, um projeto inovador que vai trazer à tona a discussão de um tema 

recorrente. Nessa iniciativa, os alunos assistirão trechos de um determinado filme ou documentário e 

motivados por uma dupla de professores, vão discutir o assunto. Os títulos de filmes ou conteúdos do 

documentário serão escolhidos tendo em vista a pertinência do assunto ao momento social/histórico que 

vivemos ou um tema de relevante importância para os alunos e pretende facilitar o acesso à produções 

cinematográficas que contribuam para a formação crítico-reflexiva do jovem, a ampliação do seu repertório 

cultural, o desenvolvimento da sua competência leitora e o diálogo entre o currículo escolar e as questões 

socioculturais mais amplas.  
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A primeira edição desse projeto acontecerá no dia 19/03 – terça-feira, das 14h às 16h30 e será 

coordenada pelos professores Ademir Dias e Renato Botazini (História/Filosofia). Os professores avaliarão a 

participação dos alunos no debate em seus conteúdos. 

3) Ainda pensando na formação dos alunos além dos conteúdos apresentados nas apostilas 

utilizadas, oferecemos também um projeto de “Aulões Interdisciplinares” que abordarão temas atuais, como 

sociedade, aquecimento global, economia, política, meio-ambiente, entres outros. 

O início desse projeto acontecerá dia 26/03 – terça-feira às 14h e consistirá na explanação de um tema 

atual por parte de um professor do Corpo Docente do Colégio (ou seu convidado). Logos após a apresentação 

desse tema, os alunos poderão tirar suas dúvidas, debater entre si ou com os professores presentes sobre o 

assunto. 

Lembramos que os temas tratados nos itens 1 (CineDebate) e 2 (Aulões Interdisciplinares) serão 

estudados e preparados previamente pelos professores e são partes fundantes da formação humana e social, 

podendo ser objetos de questões de vestibulares, ENEM ou outro processo seletivo específico de Ensino Médio. 

A participação no CineDebate e Aulões Interdisciplinares será obrigatória para os alunos, não havendo 

possibilidade de entrega de relatórios posteriores sobre os assuntos. 

Santa Carmen Sallés (1848-1911), já no seu tempo inicial de Congregação, acentuava a necessidade dos 

educandos e educadores irem mais além do simplesmente elucidado em seu planejamento curricular, 

valorizando, assim, a busca por outras fontes de conhecimento, que possam ajudar no processo de 

aprendizagem e construção do conhecimento. Essas iniciativas tem o objetivo de proporcionar aos alunos uma 

maneira diferenciada de aprendizagem. 

 

Desde já nossos agradecimentos pela parceria e apoio continuado em nossas atividades, 

 

 
Ir. Zaíra Leite da Silva 
Diretora Presidente 

 
Talitha Marini O. Carvalho 

Diretora Pedagógica 

 
Eliel Silva 

Coord. Pedagógico 
 
 

“Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui.  
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és em tudo o que fazes.” 

Fernando Pessoa 


