


Bem-vindos à família Sagrado! É com muita alegria que os acolhemos como 

estudantes para que juntos possamos viver um 2022 repleto de desafios e novas 

experiências  e construir um projeto para o alcance de suas metas e realização de seu 

sonho. 

Mensagem da Diretora 

História

O nosso colégio foi fundado como uma unidade da Congregação das Irmãs do 

Sagrado Coração de Maria de Berlaar, Bélgica, em 07 de março de 1942, com o nome 

de Ginásio São Francisco - Departamento Feminino. Posteriormente teve seu nome 

alterado para Colégio Sagrado Coração de Maria  e, em 2004, passou a se chamar 

Colégio Berlaar Sagrado Coração de Maria, a fim de fortalecer uma ação educacional 

da Congregação.

Após 78 anos de excelência em ensino, a unidade de Pará de Minas, regida pela 

Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria de Berlaar, ganhou nova 

identidade e passou a fazer parte da Rede Verbita de Educação, resgatando o nome 

Sagrado Coração de Maria para a continuidade dos trabalhos educacionais na cidade. 

Assim, regido pela Rede Verbita de Educação, nosso colégio adotou um novo projeto 

pedagógico, que alia qualidade de ensino e formação integral do ser humano à 

inovação e resultados, com o objetivo de continuar formando profissionais 

competentes e indivíduos com valores humanos e cristãos.

Horário de funcionamento 

Recepção: 07h às 17h30min

Secretaria e financeiro: 7h às 17h

Portaria: 6h45min às 18h30min

Biblioteca: 7h às 17h

Contato: (37) 3232-1399



Turno da manhã:  7h às 11h30min e 7h às 12h20min  

Atenção: 

O 6º horário acontece das 11h30min às 12h20min em dias específicos, conforme o 

quadro de horários das turmas do 6° ao 8° ano do Ensino Fundamental Anos Finais. 

As turmas do 9° ano do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio têm o 6° 

horário todos os dias. 

Os alunos do Ensino Médio têm, também, aula no contraturno às quartas e quintas-

feiras, podendo ser nos horários de 13h30min às 15h10min, de 13h30min às 16h10min 

ou 13h50min às 17h, conforme o quadro de horários da turma.

Turno da tarde: 

Educação Infantil: 13h às 17h20min

Ensino Fundamental Anos Iniciais: 13h às 17h30min (terças, quintas e sextas-feiras) e 

13h às 18h20min (segundas e quartas-feiras). 

Horário das aulas 

Atrasos

Para o turno da manhã os portões são abertos às 06h45min e a primeira aula terá 

início pontualmente às 07h.

Para o turno da Tarde, os portões serão abertos às 12h50min e a primeira aula terá 

início às 13h.

Consideramos muito importante que os alunos cumpram corretamente o horário, a 

fim de já começar a desenvolver um senso de responsabilidade. Dessa forma, a partir 

do 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, se houver atraso superior a 10 minutos 



para o 1º horário o aluno terá que aguardar em local apropriado e só poderá ir para a 

sala de aula no 2º horário. 

É importante ressaltar que as faltas são computadas por aulas, dessa forma, os 

atrasos do 1º horário serão considerados faltas. Depois do 3º atraso a família será 

chamada para uma reunião com a coordenação.

Ocasionais atestados médicos, declarações e convocações não abonam faltas ou 

atrasos, somente oportunizam a realização de avaliação em segunda chamada ou 

trabalho avaliativo, se apresentado em até dois dias letivos após o retorno às aulas, à 

Coordenação de segmento.

Permanência no Colégio após o horário da aula

O Colégio se exime de qualquer responsabilidade, seja cível e/ou criminal, decorrente 

da permanência de alunos dentro de suas dependências, no período posterior ao fim 

da jornada de estudo, salvo a tolerância máxima de 15 (quinze) minutos.

Matrícula

O contrato educacional firmado no ato da matrícula vale até o final do ano letivo e 

não há renovação automática, dessa forma, se for do desejo da família que o aluno 

continue estudando no colégio é necessário realizar a rematrícula para o próximo ano 

letivo.

Os processos de rematrícula dos alunos veteranos e matrícula de novos alunos 

podem ser feitos totalmente online.

O estabelecimento não se responsabiliza pela reserva de vagas aos alunos que, 

matriculados nele no ano anterior, não tenham renovado a matrícula nos prazos 

previstos de 45 dias a contar do 1º (primeiro) dia de publicado o edital de rematrículas 

ou matrículas.   



Em caso de dúvida em relação à matrícula ou rematrícula, a família deve entrar em 

contato com a secretaria do Colégio.  

Calendário e cronograma de avaliações

Calendário 2022

Clique aqui para visualizar melhor

Etapas letivas:

1º  trimestre: 02 de fevereiro à 17 de maio  

2º  trimestre: 18 de maio à 31 de agosto        

3º  trimestre: 01 de setembro à 07 de dezembro

http://sagradocoracaodemariapm.com.br/admin/Conteudo/Documentos/20220210112048.pdf


Cronograma de avaliações e atividades pedagógicas  

Fevereiro

Dia Avaliação ou atividade

12 1º Simulado Institucional Ensino Médio 1º Dia (com Redação) - Diagnóstico 

1ª Redação Institucional 9º ano

18 1ª Redação Institucional EF Anos Iniciais e Anos Finais (6º ao 8º ano)

19 1º Simulado Institucional 9º ano e Ensino Médio 2º Dia - Diagnóstico

22 1º Simulado Institucional EF Anos Iniciais (2° ao 5° ano) e Anos Finais (6º ano 

ao 8º ano) – Diagnóstico 

23 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

24 1ª Mock Test – Avaliação Bilíngue (EF Anos Iniciais e 6º ano)

Março

Dia Avaliação ou atividade

15 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

16 a 28 1ª Prova Parcial EF Anos Iniciais, EF Anos Finais e Ensino 

Médio

21 1º Simulado Poliedro ENEM 1º dia - 3ª série Ensino Médio

28 de março a 1º de 

abril

1ª Aplicação do Percurso da Educação Infantil

29 1º Simulado Poliedro ENEM 2º dia – 3ª série Ensino Médio

31 1ª Avaliação Edros – 6º ano EF Anos Finais à 2ª série Ensino 

Médio



Abril

Maio

Dia Avaliação ou atividade

18 a 30 2ª Prova Parcial EF Anos Iniciais, EF Anos Finais e  Ensino Médio

26 Olimpíada de Matemática Poliedro - 1ª Fase

28 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

30 Sábado Letivo

Dia Avaliação ou atividade

10 2º Simulado Poliedro ENEM 1º dia - 3ª série

16 2º Simulado Poliedro ENEM 2º dia - 3ª série

20 Entrega de boletim da 1ª Etapa para Rede Verbita

20 a 25 2ª Aplicação do Percurso da Educação Infantil

26 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

Dia Avaliação ou atividade

06 3º Simulado Poliedro ENEM 1º dia - 3ª série

07 Prova Edros 1º ano ao 5º ano

10 2ª Mock Test – Avaliação Bilíngue (EF Anos Iniciais e 6º ano)

13 - Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

14 3º Simulado Poliedro ENEM 2º dia – 3ª série

20 2ª Avaliação Edros 6º ano à 2ª série 

21 a 30 1ª Prova Parcial EF Anos Iniciais, EF Anos Finais e EM

Junho



Julho

Agosto

25 Sábado Letivo 9º ao EM

30 2ª Redação Institucional EF Anos Iniciais e Anos Finais (6º ao 8º ano)

Dia Avaliação ou atividade

01 2º Simulado Institucional  Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais 
(6º ao 8º ano)

02 2º Simulado Institucional Ensino Médio 1º Dia (com Redação) 

2ª Redação Institucional 9º ano

07 2ª Formação de professores em Rede

09 2º Simulado Institucional 9º ano e Ensino Médio 2º Dia

11 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

20 2ª Avaliação Edros 6º ano à 2ª série 

16 a 30 Recesso escolar

Dia Avaliação ou atividade

01 Retorno das aulas

08 a 13 Vocação

15 a 25 2ª Prova Parcial EF Anos Iniciais, EF Anos Finais e EM 

20 Sábado Letivo 9º ano e EM

22 4º Simulado Poliedro ENEM 1º dia - 3ª série EM

22 a 26 3ª Aplicação do Percurso da Educação Infantil

26 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

27 Sábado Letivo 9º ano ao EM

30 4º Simulado Poliedro ENEM 2º dia – 3ª série

31 Término da 2ª Etapa



Setembro

Outubro

Dia Avaliação ou atividade

01 Início da 3ª Etapa

05 a 10 Bíblia

07 Feriado – Independência do Brasil 

08 Olimpíada de Matemática Poliedro 2ª Fase

Fundação da Congregação do Verbo Divino

09 Entrega de boletim da 2ª Etapa para Rede Verbita

13 3ª Avaliação Edros 6º ano à 2ª série EM

26 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

30/09 a 
07/10

1ª Prova Parcial Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino 
Médio 

Dia Avaliação ou atividade

01 Sábado Letivo para todos

30/09 a 07/10 1ª Prova Parcial Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino 
Médio 

08 5º Simulado Poliedro ENEM 1º dia - 3ª série 

10 e 11 Recesso

12 Feriado – Padroeira do Brasil

17 a 21 4ª Aplicação do Percurso da Educação Infantil

Missionária e Educação Verbita

18 5º Simulado Poliedro ENEM  2º dia - 3ª série 

30/09 a 07/10 1ª Prova Parcial Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais e Ensino 
Médio 

22 3º Simulado Institucional Ensino Médio 1º dia (com redação)

3ª Redação Institucional 9º ano



Novembro

24 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

25 4ª Avaliação Edros 6º ano à 2ª série

27 3ª Redação Institucional EF Anos Iniciais e Finais (6º ao 8º ano)

28 3º Simulado Institucional EF Anos Iniciais e Finais (6º ano ao 8ºano)

29 3º Simulado Institucional 9º ano e Ensino Médio 2º Dia

Dia Avaliação ou atividade

02 Feriado

08 2ª Prova Edros 1º ano ao 5º ano 

10 3ª Formação de professores em Rede

11 Desafio Verbita – Preparatório ENEM - Ensino Médio

14 Recesso

15 Feriado – Proclamação da República

23 3ª Mock Test – Avaliação Bilíngue (EF Anos Iniciais e 6º ano)

24/11 a 06/12 2ª Prova Parcial EF Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio

Dia Avaliação ou atividade

03 Sábado Letivo para todos

24/11 a 06/12 2ª Prova Parcial EF Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio

07 Encerramento do ano letivo

08 Feriado Municipal

09 Recesso escolar

12 Entrega do Boletim final para Rede Verbita

Dezembro



Compromisso Família e Escola

Acreditamos que a educação é melhor quando a família e a escola caminham juntas. 

Por isso é muito importante que a família acompanhe o desenvolvimento escolar de 

seus filhos e se responsabilize por acompanhar as tarefas e trabalhos para casa e as 

circulares enviadas pelo Colégio, bem como acessar o boletim, adquirir todo o 

material exigido e a fazer com que o aluno respeite o Regimento Interno, o calendário 

escolar e os horários fixados pelo Colégio. 

O desempenho escolar do aluno será divulgado no site do Colégio, no Portal dos 

Alunos, e deverá ser acessado por meio de login e senha do responsável.

Medidas Educativas

O não cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidas por leis e normas 

regimentais do Colégio, conforme gravidade, serão resolvidos por meio do  

aconselhamento e diálogo ou das seguintes medidas pedagógicas de caráter 

corretivo, sem qualquer necessidade de gradação: 

 

I.  Advertência escrita (repreensão); 

II. Permanência na escola em local diverso da sala de aula, durante o período das 

aulas, para estudos, acompanhado de profissional indicado pela Coordenação de 

Segmento, durante o prazo máximo de 03 dias;  

III - Atribuição de nota zero em qualquer atividade avaliativa ao aluno que usar de 

má-fé, com intuito de lesar ou ludibriar outrem, independente de haver ou não o uso 

do recurso, caracterizando a situação de cola; 

IV. Suspensão das atividades escolares no prazo máximo de 05 dias, ficando o aluno 

afastado das aulas, sendo-lhe repostas apenas as atividades as quais forem atribuídas 

notas.  



V - Suspensão de desconto na mensalidade, caso o aluno cometa atos graves e em 

total desacordo com as normas estipuladas pelo colégio, poderá perder o desconto na 

mensalidade por até 03 (três) meses. Após esse período, o comportamento do aluno 

será novamente avaliado para que a escola decida pela reativação, ou não, do 

desconto nas mensalidades. 

VI. O cancelamento definitivo da matrícula e expedição da declaração de 

transferência. 

 

As penalidades dos incisos III, IV e VI não se aplicam ao segmento da Educação 

Infantil. 

 

As penalidades dos incisos I, II, III e IV são aplicáveis pelo Coordenador de Segmento e 

as dos incisos V e VI são atribuição do Diretor de unidade ou a quem esse 

expressamente delegar. 

 

A suspensão não isenta o aluno da obrigatoriedade de apresentar os trabalhos 

escolares porventura marcados no período em que ele se achava suspenso. 

 

O Diretor de Unidade do estabelecimento reserva-se o direito de não renovar a 

matrícula do aluno manifestamente incorrigível, colocando os documentos de 

transferência à sua disposição ou do responsável. 

 

 Dever de casa não realizado:

O dever de casa é uma maneira de desenvolver no estudante o hábito de estudo, 

autonomia e responsabilidade, dessa forma, caso o aluno não faça o dever de casa o 

professor irá anotar. Na terceira anotação a equipe pedagógica entrará em contato 

com a família para agendar uma reunião sobre o assunto. 

No Ensino Fundamental Anos Iniciais o professor informará a não realização do dever 

à família por meio de bilhete na agenda/caderno da disciplina e o aluno deverá 

apresentar a tarefa em nova data.



Atendimento às famílias

Realizamos reuniões gerais seguidas do plantão de atendimento aos pais duas vezes 

ao ano. Esse plantão é um momento para as famílias conversarem e tirarem dúvidas 

com os professores.

Além desse atendimento no plantão, é possível agendar reuniões ao longo do ano 

letivo. Para isso basta ligar para o colégio (3232-1399) e verificar a disponibilidade de 

horários.

Avaliação da aprendizagem

Avaliação da aprendizagem Educação Infantil: 

A Educação infantil terá o mapeamento das habilidades essenciais avaliado em 

formato de percurso com atividades que respeitam a faixa etária da criança que 

compõe este segmento. Além disso, ao longo do ano letivo será construído um 

Portfólio, que também é um instrumento avaliativo.

Avaliação da aprendizagem a partir do 1º ano do Ensino  Fundamental Anos Iniciais

Ao longo do ano letivo são distribuídos 100 (cem) pontos para os alunos a partir do 1º 

ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Essa pontuação avalia conhecimentos e 

habilidades e é dividida em 03 (três) etapas letivas conforme o quadro abaixo:

Etapa Letiva Pontos Média

1ª 30 18

2ª 35 21

3ª 35 21

Total 100 60



O aluno será aprovado se obtiver nota igual ou superior a 60 pontos no final do ano 

letivo. 

 

Os estudos de recuperação se destinarão ao atendimento de alunos com rendimento 

escolar insuficiente no decorrer do processo, ao final da 1ª e 2ª etapa e ao final do 

período letivo. 

Terá direito à recuperação final o aluno que obtiver o rendimento mínimo de 40 

pontos no somatório do ano na disciplina limitando-se a 3 (três) disciplinas para o 

Ensino Médio e 4 (quatro) disciplinas para o Ensino Fundamental Anos Inicias e 

Finais;  Obtendo nota inferior a 40 pontos em mais disciplinas do que as listadas 

anteriormente, o aluno será automaticamente reprovado.

 

Ao aluno sujeito à recuperação final, para a avaliação suplementar e para a segunda 

chamada será cobrada uma taxa pela prestação dos serviços próprios. 

Recuperação e segunda chamada

Caso não consiga atingir a média prevista, será concedida ao estudante a 

oportunidade de fazer:

 

Provas suplementares: acontecem ao final da primeira e segunda etapas, após as 

provas parciais. A nota da prova suplementar terá o valor da etapa e prevalecerá a 

nota maior do aluno, desde que não ultrapasse a média. 

É dado o direito ao aluno de fazer a prova suplementar ou recuperação final de no 

máximo 3 (três) disciplinas no Ensino Fundamental e 4 (quatro) no Ensino Médio, 

desde que não tenha ultrapassado a média. 

Recuperação Final: a prova de recuperação será aplicada após o término do período 

letivo regular ao aluno do Ensino Fundamental com aproveitamento insuficiente em 

até 3 componentes curriculares e aos alunos do Ensino Médio em até 4 componentes 

curriculares, desde que o aluno tenha obtido nesses conteúdos, durante o ano letivo, 

o mínimo de 40 pontos. 

 



Para a recuperação final serão distribuídos 100 pontos e o aluno deverá obter um 

aproveitamento que, somado ao resultado anual e dividido por 2 (Média Aritmética), 

alcance o aproveitamento superior à média de 60%. 

Segunda chamada:  Terão direito à prova de segunda chamada todos os alunos que 

necessitarem se ausentar pelos seguintes motivos:  luto na família, consulta médica, 

alistamento militar e participação em competição esportiva, desde que a família 

apresente à coordenação do segmento o atestado médico, declaração do clube 

esportivo (no caso de alunos atletas em período de competições municipal, estadual, 

nacional, ou internacional), convocação judicial ou justificativa por escrito, no prazo 

de dois dias letivos após a ausência. Situações adversas justificáveis serão resolvidas 

pela Diretoria.

Essas provas serão aplicadas em datas pré-fixadas mediante entrega de 

requerimento e pagamento do custo adicional de R$ 20,00.

 

Frequência e faltas

Para ser aprovado o aluno deve ter, no mínimo, 75% de presença nas horas-aula 

ministradas durante o ano letivo.

 

Será considerado reprovado o aluno do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que, 

por qualquer motivo, faltar a mais de 25% das aulas ministradas na série, durante o 

ano. Na Educação Infantil, a frequência mínima exigida é 60% do total de horas. 

 

Não há abono ou cancelamento de faltas, seja qual for o motivo da ausência. 

Entretanto, é possível justificar a ausência para efeitos meramente disciplinares e 

para isso é necessário que, dentro de 48 horas após a primeira ausência, o 

responsável entregue na Secretaria o atestado médico, no qual deverão constar: 

I.  nome legível do aluno;  

II.  carimbo do médico e sua assinatura;  

III.  período de afastamento das aulas ou de dispensa da prática da Educação Física 

ou especificação do tipo de atividade que não poderá desenvolver.

 



O aluno que estiver temporariamente impossibilitado de frequentar o Colégio, por 

motivo de doença ou acidente que impeça sua locomoção ou o contato com as 

pessoas, terá a possibilidade de fazer as avaliações perdidas, inclusive as de 

recuperação. 

 

Nos termos da legislação vigente, serão atribuídas faltas nesse período, que poderão 

ser compensadas através de exercícios domiciliares comprobatórios. Para esse 

atendimento, os responsáveis deverão informar ao Colégio que, mediante solicitação, 

adotará medidas compensatórias da ausência, nos termos do Decreto-Lei 13716/2018.

 

Bolsa de Estudos

Com a finalidade de colaborar com a comunidade na promoção de condições para a 

educação e atendendo à situação de recursos, a REDE VERBITA DE EDUCAÇÃO 

aceitará alunos bolsistas em diferentes regimes: 

 

I. Bolsas oferecidas pelo governo e por outras instituições; 

II. Bolsa, oferecida pelo colégio. 

 

É entendida como bolsa os alunos que ingressarem na instituição seguindo a as 

normas definidas pela Assistente social e que seguem a legislação filantrópica em 

vigor no país.  

Perderá o direito à bolsa, qualquer porcentagem oferecida pelo colégio, o aluno: 

I. Que não for promovido para a série seguinte; 

II. O aluno cujo comportamento não for compatível com a filosofia do colégio; 

III. Que não cumprir as normas estabelecidas no instrumento de concessão da 

referida. 

 

Também perderá a bolsa, a família que usufrui de bolsa parcial e que ficar 

inadimplente com a parcela que precisa ser paga. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm


Uniforme escolar

Permanece o modelo padrão do Colégio Sagrado Coração de Maria, sendo facultativo 

o uso da calça jeans escura e sem adereços ou calça preta, azul marinho ou cinza 

chumbo, para o turno da manhã. Também é permitido o uso do modelo atual da 

blusa da terceira série do Ensino Médio.

 

Por uma questão de segurança, o uso do uniforme é obrigatório em todas as 

atividades do Colégio, inclusive em atividades realizadas no contraturno e excursões.

A fim de maior segurança, os alunos devem utilizar tênis e sapatos fechados como 

bota e sapatilha, salvo quando existir motivo de força maior, comprovada por parecer 

médico.

 Acesse aqui a cartilha sobre o uniforme. 

O Colégio Sagrado Coração de Maria não se responsabilizará por eventuais perdas e 

danos de bens e/ou objetos, em suas dependências ou proximidades. 

Todo e qualquer dano físico e material causado intencionalmente pelo educando, 

deverá ser ressarcido pelo pai ou responsável.

Bens materiais

Achados e perdidos

O disciplinário do Colégio guarda os intens esquecidos pelos alunos em um armário 

especial, para devolução. Os objetos perdidos que não forem resgatados pelo aluno 

ou família até o final do ano serão doados. 

http://sagradocoracaodemariapm.com.br/admin/Conteudo/Documentos/20220210104522.pdf


Uso da biblioteca

Será concedido o empréstimo de um livro de cada vez, com prazo de sete dias para a 

devolução. No caso de atraso, será cobrada uma multa diária no valor de R$ 1,00 (um 

real), incluindo finais de semana, recessos e feriados.

Se houver perda ou dano, o/a leitor/a deverá repor o livro por um exemplar igual e será 

concedido um prazo de 10 (dez) dias.

A fim de prevenir acidentes no laboratório é indispensável seguir as normas de 

segurança apresentadas pelos professores no primeiro dia de trabalho nesse 

ambiente. 

Para alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, o uso do jaleco é 

indispensável e seu uso é individual. 

Para os demais alunos que utilizam o laboratório, recomendamos o uso de uma blusa 

velha por cima do uniforme, ou de um jaleco, a fim de evitar possíveis manchas. 

Laboratório de Biologia, Física e Química

Dispensa da Educação Física

O estudante que apresenta limitação física ou doença impeditiva pode pedir 

dispensa das atividades físicas, desde que apresente o atestado ou laudo médico à 

coordenação do segmento. O regime especial nas atividades físicas passará a valer 

somente após a apresentação dos documentos à coordenação.



Será dispensado da prática da Educação Física o aluno que:  

I.  cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;  

II.  estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado à prática da educação física;  

III.  tiver filhos;  

IV.  apresentar problema de saúde que desaconselhe a prática das atividades 

desenvolvidas nas aulas, amparado pelo Decreto-Lei 13716/2018.  

 

Esse aluno deverá ter a frequência apurada no Diário de Classe, em cada aula, 

permanecendo na área reservada para as práticas de Educação Física e desporto.  

 Conferir se é esse mesmo

Qualquer medicamento somente será administrado mediante orientação por escrito 

da família e receita médica.

Em situações de emergência, a família será avisada, portanto deverá manter sempre 

atualizados o endereço e telefones.

Uso de medicamento

Medidas de segurança

Com o advento da pandemia da covid-19 algumas medidas sanitárias precisaram ser 

seguidas com maior rigor, visando a segurança de todos. 

Além de seguir o protocolo municipal, O Colégio Sagrado Coração de Maria, no 

período anterior ao retorno das atividades presenciais, contratou o serviço da 

Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções (AMECI), que 

desenvolveu um protocolo próprio para o Colégio.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm


O colégio disponibiliza dispenser de álcool 70% nos corredores, salas e ambientes 

coletivos e o uso de máscara é obrigatório para crianças a partir dos 3 anos de idade, 

seguindo orientações do Ministério da Saúde. 

Seguimos as orientações municipais vigentes em relação ao distanciamento social, 

aferição de temperatura e uso da máscara.

Caso o aluno apresente sintomas de mal estar em casa, pedimos que a família entre 

em contato com o colégio para nos avisar e não traga o estudante nesse dia. Caso 

algum sintoma se manifeste no período de permanência do aluno no colégio, 

entraremos em contato com a família.

Aniversário no colégio

Sabemos o quanto é importante comemorar datas especiais com nossos amigos e 

familiares. Pensando nisso oferecemos a possibilidade de comemoração do 

aniversário nas dependências do Colégio, desde que respeitadas as seguintes 

orientações:

 
- A comemoração deve acontecer no horário do recreio e pode ser realizada na sala 

de aula, no Parcão ou na área da piscina; 

-  É preciso agendar a comemoração com antecedência, junto à recepcionista do 

colégio. No caso de aniversariantes da Educação Infantil e 1° e 2° anos do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais o agendamento deve ser feito, também, com a 

educadora regente da turma. 

-  Poderão vir à comemoração até 6 (seis) familiares. Além disso, caso o aluno tenha 

irmãos matriculados no Colégio, esses também poderão participar da 

comemoração, no horário do recreio.



-  Aconselhamos que seja preparada uma comemoração simples;

-  É permitido trazer bolo, salgados, refrigerante e suco, entretanto, aconselhamos 

priorizar alimentos mais saudáveis; 

-  Verificar se algum aluno da turma tem restrição alimentar e providenciar um 

lanche adequado para ele; 

-  Não é permitida a distribuição de sacolinha surpresa; 

-  Não é necessário o envio de convites.

Colônia de férias

A colônia de férias é uma modalidade oferecida às crianças da Educação Infantil no 

período de férias escolares. Essa modalidade permite que as crianças continuem 

frequentando o colégio para realizar atividades recreativas. 

A Colônia de Férias também é aberta ao público externo e os detalhes de 

funcionamento e valores devem ser checados junto à secretaria. 
 

 

Encerramento de Etapa

Sabemos o quão emocionante e importante é comemorar as etapas da vida, assim, 

com o objetivo de marcar conclusão de cada segmento de ensino, o Colégio realiza 

uma solenidade de encerramento da Educação Infantil, 5º ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e 3ª Série do 

Ensino Médio. 

Lembramos aos pais que o Colégio não orienta nem motiva os alunos a se 

organizarem em comissões que promovem festividades fora do ambiente escolar. 

 
 

 



Direito de imagem

É assegurado o direito da imagem do/a educando/a, para fins publicitários do colégio 

em mídias diversas, inclusivo no caso de monitoramento, dentro e fora das salas de 

aula. 
 

 

Direito dos educandos

São direitos dos alunos: 

- Participar de aulas adequadamente preparadas e desenvolvidas pelos docentes; 

- Estar num ambiente de trabalho compatível com a atividade que estiver sendo 

executada em sala; 

- Fazer as perguntas que julgar convenientes, para seu melhor esclarecimento, após 

tomar conhecimento do assunto tratado na aula; 

- Ser tratado com respeito e atenção pelos colegas, professores, diretores e demais 

funcionários; 

- Receber o boletim escolar com a avaliação do seu aproveitamento; 

- Frequentar a biblioteca e laboratórios seguindo as normas estabelecidas para 

aqueles locais; 

- Participar dos projetos e atividades pedagógicas e de pastoral propostos pelo 

Colégio e pelos professores com a devida autorização dos pais; 

 
-  Ser ouvido e orientado pela Coordenação Pedagógica de Segmento com o 

objetivo de buscar soluções para problemas pedagógicos e de aprendizagem; 

 
 

 



- Apresentar sugestões e pedidos à diretoria da escola e à equipe pedagógica; 

- Receber a primeira via de documentos sem nenhum ônus; 

- Requerer 2ª chamada ou revisão de provas, respeitadas as normas e os prazos 

estabelecidos pelo Colégio; 

- A ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo nos termos deste regimento 

no caso de ser réu em processo administrativo interno da Instituição.  
 

 

Deveres dos educandos

- Serem assíduos e pontuais às aulas; 

- Dedicarem-se, conscientemente, ao estudo, e executar as tarefas determinadas 

pelos professores; 

- Tratar com respeito os colegas, os professores, a equipe pedagógica, a diretoria, os 

disciplinários e os demais colaboradores do Colégio; 

- Respeitar a autoridade de diretores, professores, especialistas de ensino e demais  

funcionários do colégio; 

 

- Observar normas de conduta compatíveis com uma visão cristã da vida; 

Possuir e trazer para a aula o material escolar necessário; 

- Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário e de todo o material de uso 

coletivo; 



- Responsabilizar-se, através da família, com as questões financeiras pelos prejuízos 

causados em material do colégio, de colegas ou de professores e funcionários; 

- Manter-se informado e cumprir as normas de funcionamento do Colégio e as 

Normas Práticas de Disciplina, que regulam a vida escolar do Corpo Discente. 

 

Os deveres previstos nos incisos I, VI e IX não se aplicam ao segmento da Educação 

Infantil (de 2 a 5 anos de idade).  
 

 

Proibições

Ao aluno é proibido: 

- Afixar cartazes ou fazer divulgação, dentro do estabelecimento, de eventos não 

relacionados com o colégio, sem a prévia autorização da comunicação; 

- Ausentar-se do colégio, durante o horário de aulas, sem autorização escrita dos pais 

e o ciente da Coordenação de Segmento ou a quem ela delegar esse 

acompanhamento; 

- Brigar, incentivar brigas, organizar grupos e ameaçar colegas, ou fazer brincadeiras 

que impliquem toques corporais, dentro, ou à porta, ou nas imediações do Colégio. 

- “Cabular” aula dentro do próprio Colégio, pelos corredores, pátios, biblioteca, 

banheiros e outras dependências. 

- Comemorar aniversário de colegas com manifestações de mau-gosto, tais como 

rabiscar uniformes, jogar ovos, farinha, etc., seja no início ou no fim do turno e 

imediações do Colégio. 



- Denegrir a imagem do Colégio e de pessoas que fazem parte do quadro da 

Instituição, intencionalmente ou não, por meio do uso ou acesso indevido a sites e 

páginas da internet,  bem como da postagem, de qualquer conteúdo que seja 

inadequado e/ou impróprio para menores de idade. 

- Dirigir-se para as aulas sem a agenda ou manual, sem o material escolar e (se for o 

caso) sem o visto dos responsáveis nas observações feitas na Agenda Escolar ou no 

Manual do Aluno; 

- Dirigir-se à gráfica para solicitar material já distribuído em sala de aula pelo 

professor. 

- Distribuir, sem autorização da escola, dentro do estabelecimento ou fora dele, 

qualquer impresso ou material, inclusive por meio eletrônico, em que o nome da 

Instituição e todos a ela ligados estejam envolvidos; 

- Entrar em classe com atraso sem autorização da Coordenação de Segmento; 

Entrar ou permanecer no colégio, durante o horário de aulas, sem estar devidamente 

uniformizado; 

- Introduzir no espaço escolar pessoas que não fazem parte do quadro da Instituição, 

sem autorização prévia; 

- Ocupar-se, durante as aulas, com atividades inapropriadas ou incompatíveis com as 

disciplinas; 

- Participar de torcida dentro ou fora da Instituição, com a finalidade de instigar 

conflitos; 

- Perturbar a ordem em sala de aula e nos corredores, pátios ou demais dependências 

do Colégio; 

 



- Portar, fazer apologia, usar, distribuir, vender, comprar, mostrar, ajudar a esconder 

qualquer tipo de droga ilícitas, cigarro ou bebida alcoólica dentro do Colégio, no seu 

entorno e nos trabalhos de campo; 

- Praticar qualquer tipo de comércio, ainda que seja venda de convites para festa, sem 

autorização da Diretoria; 

- Promover coletas, rifas e subscrições, dentro ou fora da escola, usando ou não o 

nome de quaisquer de seus órgãos, salvo quando autorizadas pela Diretoria; 

- Promover e realizar festas em sala de aula, utilizando comidas e bebidas, sem 

autorização da Coordenação de Segmento; 

- Trazer consigo objetos, joias ou dinheiro de maior vulto, pois o Colégio não se 

responsabilizará por sua perda ou desaparecimento; 

- Trazer, manter consigo e/ou utilizar, dentro das dependências da escola ou em suas 

proximidades, qualquer tipo de objetos, brinquedos, explosivos ou recipientes com 

gás que possam trazer danos à integridade física ou moral a si ou a outras pessoas, 

referido que, apenas, para intimidação; 

- Trazer para o Colégio objetos cortantes, armas e/ou brinquedos que imitem armas 

de fogo ou espadas, bem como “soco-inglês” ou quaisquer objetos que atentem 

contra a integridade física de outrem; 

- Trazer para o Colégio textos, gravuras e objetos impróprios à Instituição e aos bons 

costumes; 

- Usar adornos, desenhos ou frases que tenham como objetivo propagar as drogas 

ilícitas, cigarro ou bebida alcoólica e os maus costumes; 

- Usar corretivo líquido em qualquer atividade escolar; 

 



- Utilizar o boné, toucas e capuz em sala de aula e em outras atividades pedagógicas, 

exceto quando autorizado pela Coordenação de Segmento; 

- Utilizar quaisquer aparelhos de telecomunicação e/ou audiovisual, em especial 

celulares, em sala de aula, na Biblioteca, ou em atividades pedagógicas sem 

autorização do docente. Em desacato à norma, o professor deverá requisitar o 

aparelho e encaminhar à Coordenação de Segmento.  
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