
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Curricular 

 
 Professor(a) Carga horária 
LINGUAGENS    
Língua Portuguesa  Juliana da Ressurerição Dacól 5 
Língua Inglesa 
Língua Espanhola 

Giselle Abreu / Heloisa Souza 
Joceline Sperotto 

3 
1 

Arte Bruno Dorneles 1 
Educação Física Elaine Bueno 

Alexandre Melo/Nicolau Leite 
2 

CIÊNCIAS HUMANAS   
História Jonas Camargo Eugenio 3 
Geografia Gabryel Correa 2 
Ensino Religioso 
  

Juliano Silveira 2 

MATEMÁTICA   
Matemática 
 

Natassia Gauto 5 

CIÊNCIAS DA NATUREZA   
Química 
Física 
 

Regina Gomes 
Lisiane Eick 

2 
2 

 

Informativo 9º ano/2018 
 

Sejam bem-vindos, 

queridos alunos! Mais um ano de 

escola vai começar e temos muito 

para aprender. Mas também 

muitas aventuras para viver e 

sorrisos para compartilhar.  

            Que cada dia seja uma 

nova descoberta e aproxime a 

Boas vindas ao 9º ano!  

 

 
todos de um futuro de sucesso. E 

que o respeito, a amizade e a 

alegria estejam presentes em cada 

novo dia. Bom ano letivo para 

todos! 

“Educação 

Inspirada 

Inteligente 

Inovadora 

Interativa.”  

 

Imersão 

cultural 

Importante 

 
• Inicio das aulas 20 

de fevereiro 
 
•Horário segundas, 

quartas e sextas 
7h40min às 12h  

 
 Horário terças e 

quintas 7h40min 
às 12h45min  

 
 
 
 

9º ano do Ensino Fundamental - 2018 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

Pic-nic de integração da comunidade 

escolar 

 

Feriados:  

Páscoa – 29 e 30/3 

Tiradentes – 21/4 

Dia do Trabalho – 1/5 

 

Final do 1º trimestre:  

23 de maio 

 

Professores a disposição dos Pais: 

09 de junho 

1º Trimestre 

 

2º trimestre  

“Uma verdadeira viagem de 

descobertas não é apenas 

procurar novas terras, mas ter UM 

NOVO OLHAR.” 

Espaços colaborativos 

Início das aulas: 20 de fevereiro 

Reunião de Pais:  

14 de março às 19h30min  

Sábado letivo com aula regular:  

10 de março 

Plantão de Apoio Pedagógico:  

28 de abril  

12 de maio  

Semana de Prova Trimestrais:  

17 a 22/5 – incluindo sábado 

 

Provas, justificadas, de 2º chamada:  

9 de maio – provas parciais 

28 de maio – prova trimestral 

 

 

Início:  

24 de maio 
 

Plantão de Apoio Pedagógico:  

11 de agosto  
 

Semana de Prova Trimestrais:  

24 a 29 de agosto – incluindo sábado 
 

Provas, justificadas, de 2º chamada:  

15 de agosto – provas parciais 

03 de setembro -  prova trimestral 
 

Prova Integrada 

23 de junho 
 

Sábado letivo com aula regular: 11 de agosto 

 

Atividade de Campo:  

The Fools - imersão em Língua Inglesa e Espanhola  

 

Atividade:  

Festa Junina 

Olimpíada Escolar 

Missa pelos 53 anos do CMI 

 

Feriados:  

Corpus Christi – 31/5 

Ponte – 1/6 

 

Recesso Escolar:  

19 a 29/7 

 

Final do 2º Trimestre:  

29 de agosto 

 

Professores a disposição dos Pais:   

11 de setembro 

 
6º ano do Ensino Fundamental - 2018 

 

 

 

 



      

 

 
 

Construção de 

conhecimento 

 

Criatividade 

 

Autonomia 

 

Automotivação 

 

Colaboração 

 

Organização  

 

Pensando na proteção dos alunos e na garantia de sua educação integral, não lhes é permitido: 

 ausentar-se do Colégio ou das atividades escolares durante o período de aulas, sem a permissão dos responsáveis e/ou do 
colégio, por escrito; 

 entrar, sem autorização, em sala de aula, após o início do período; 

 desrespeitar qualquer colega, professor ou funcionário do Colégio; 

 utilizar meios fraudulentos na realização de provas, de trabalhos ou quaisquer documentos escolares; 

 utilizar, na sala de aula, objetos ou equipamentos eletrônicos (telefones celulares, iPod, mp3, mp4, etc…), sem autorização do 
professor; 

 trazer para o Colégio objetos de valor, ou não condizentes com o ambiente escolar; 

 consumir balas, pirulitos, lanches e chimarrão e qualquer outro tipo de alimento durante a aula; 

 gravar e/ou filmar as atividades escolares, sem a devida autorização dos professores e/ou direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início: 30 de agosto 
 

Plantão de Apoio Pedagógico:  
15 de setembro  
27 de outubro  
10 de novembro  
 

Semana de Prova Trimestrais: 23 a 29 de novembro – 
incluindo sábado   
                                                                                     
Provas, justificadas, de 2º chamada: 14/11 – provas parciais 
                                                                                             01/12 – provas trimestrais 

Atividades:  
Semana Cultural & Escola Aberta 
Semana Franciscana 
Passeio Ciclístico 
 

Viagem Cultural:  Aventura Cultural em Minas Gerais 
 

Prova Integrada: 16 de outubro 
 

Teste nivelamento Oxford: 10 a 14 de setembro 
 

Feriados 
Independência – 07/9 
Guerra Farroupilha – 20/9 
Nossa Senhora Aparecida – 12/10 
Dia do Professor – 15/10 
Finados – 02/11 
Proclamação da República – 15/11 

 

Celebração Conclusão Ensino Fundamental: 9 de novembro 

 

Final do 3º trimestre:30 de novembro 

3º Trimestre 

 

 

Semana de revisão: 30 de novembro a 6 de dezembro 

Indicação de alunos a Prova Final:5 de dezembro 

Período de Provas Finais: 7 a 13 de dezembro 

Entrega de resultados e Indicação de alunos Prova de Recuperação Final: 14 de dezembro 

Prova de Recuperação Final: 19 de dezembro 

Divulgação dos resultados da Prova de Recuperação Final: 20 de dezembro 

 

Atividades Finais 

EQUIPE TÉCNICA 

Diretora 
Maria da Graça Caccia 

 
Vice-Diretora 
 Berenice Timm do Espírito Santos 
direcao@mariaimaculada.com.br  

 

Coordenação Pedagógica 

Ignez Adornetti Maraninchi 

ignez@mariaimaculada.com.br 

 

Orientação Educacional 

Mª Helenita Lápis Schinelli 

soe@mariaimaculada.com.br 

 

Serviço de Pastoral 

José Adelar Ferreira e  

Miriani  Santos da Silva 

pastoral@mariaimaculada.com.br 

 

Laboratório Informática 

Fábio Lima 

labie@mariaimaculada.com.br 

 

Professora Regente 

Jonas Camargo Eugenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivência 
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Atrasos no 1º período de aula (Manhã: 7h40min e tarde: 

13h30min) 

• Os alunos atrasados deverão dirigir-se à recepção da 

escola para registro, e a entrada em sala ocorrerá no 2º 

período, às 8h30min. 

 

Atrasos entre os períodos 

 A entrada do aluno na sala de aula fora dos horários, 

em caso de atendimento, apenas será permitida pelo 

Coordenador de Turno, Serviço de Orientação 

Educacional, Serviço de Orientação Pedagógica ou 

Direção. 

Saídas antecipadas. 

 Só será permitida a saída antecipada mediante a 

autorização do responsável, por escrito, ou com a 

presença do mesmo. 

Justificativas de Faltas em Provas. 

 Provas Parciais: o responsável pelo aluno deverá 

comparecer à escola e justificar a sua falta em até 

48 horas após a volta do aluno para a escola. 

 Provas Trimestrais: a justificativa deverá ser 

realizada por meio de atestado médico em até 48h 

após a volta do aluno para a escola. 

 

 Lembramos que, em caso de faltas justificadas, o aluno 

deverá fazer a Prova de 2ª chamada no turno inverso, em 

data e horário determinados e divulgados pela escola. O 

conteúdo a ser abordado será o conteúdo trabalhado em 

aula até um dia antes da data marcada para provas. 

 

Uso do uniforme escolar. 

 O uniforme é de uso obrigatório nas aulas de 

Educação Física e nas saídas de campo. 

 

 

Orientações práticas das normas de 

convivência 

Presença dos alunos no turno inverso. 

 A presença de alunos, no turno inverso, é 
permitida para realização de pesquisa ou 
trabalhos na biblioteca ou laboratório de 
informática. O aluno deve ter autorização, 
por escrito, da direção; 

Plantões aos Sábados. 

 Todos os alunos são convidados a 
comparecer aos plantões; 

 Os alunos que comparecerem nos plantões, 
aos sábados, deverão assistir todas às 
aulas.  

Aulas de Educação Física. 

 O aluno só poderá participar efetivamente da 
aula usando uniforme completo; 

 O aluno impossibilitado de fazer Educação 
Física em um determinado dia ou período 
deverá apresentar, na agenda escolar, 
justificativa ou atestado médico. Conforme o 
tempo de afastamento, será combinada a 
melhor forma de recuperar a atividade 
perdida; 

 

 



Tarefas escolares 
 

 Tarefas de casa são responsabilidade do aluno. Toda atividade será 

corrigida em sala de aula, acompanhando o desenvolvimento do aluno. Os 

pais serão informados quando as tarefas não forem realizadas. 

 Materiais como tarefas de casa, trabalhos e pesquisas sem a devida 

qualidade ou fora da data marcada para entrega, não serão considerados 

para avaliação. 

 Cópias da internet somente serão aceitas pelo professor como 

anexo, desde que contenham interpretação e conclusão do aluno sobre o 

assunto. 

 Provas e trabalhos serão corrigidos, avaliados e devolvidos pelos 

professores e notas publicadas no portal do aluno/família e no aplicativo do 

colégio. 

 
Orientações gerais 

Ausência Por Motivo de Viagens 

 O Colégio considera o tempo de ausência do aluno por motivo 
viagens uma responsabilidade das famílias, e não se compromete com a 
recuperação de conteúdos e provas. Antes de programar qualquer viagem 
que prejudique o aprendizado dos conteúdos e a realização de provas de seu 
filho, entre em contato com o Colégio e pense na melhor forma de proceder. 

Atualize Seus Dados 

 A comunicação do Colégio com os pais e responsáveis depende da 
preocupação destes em manter seus cadastros atualizados, com informações 
corretas de endereço, telefones e e-mail. A atualização desses dados 
garante a agilidade do contato. Comunique mudanças aos funcionários 
responsáveis pela Secretaria. 

 Lembramos que, em caso de emergência, a correção dos dados 
disponíveis em nossos documentos pode ser de fundamental importância. 

 

Observação:  

Documento completo com normas de convivências estão no site www.mariaimaculada.com.br 

 

 Listagens de conteúdo, orientações para 
estudar cada disciplina e as combinações 
específicas dos componentes curriculares estão 
disponibilizados no portal de cada professor. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 
Site do Colégio  
O site do Colégio é atualizado com 
notícias relacionadas ao cotidiano escolar 
de interesse da comunidade escolar.  

 
Circulares  
As circulares são comunicadas 
institucionais utilizados pelo Colégio para 
informar às famílias sobre questões da 
rotina escolar. São entregues impressas, 
em sala de aula.  

 
Aplicativo  
O objetivo da ferramenta é que o 
responsável possa acompanhar de perto 
a vida escolar do estudante.  

 
 
 

 

 

 

http://www.mariaimaculada.com.br/
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