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01. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Srs. Pais e aluno,
O Guia da Família é um instrumento de suma importância na relação aluno, escola
e família.
Nele se encontram as normas e as orientações básicas que regem o dia a dia do
Colégio ICJ, assim como os princípios de convivência, direitos e deveres do aluno,
conforme Regimento Escolar.
Esperamos que os pais e o aluno estejam cientes de todas as informações do guia
e que ele possa servir-lhes de consulta, para assuntos pertinentes à estruturação,
organização e funcionamento do Colégio ICJ.
Que a nossa caminhada escolar seja uma parceria de muito sucesso, paz e alegria.
Bem-vindos ao Colégio ICJ!
Direção e Equipe Pedagógica.
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
sua própria produção ou a sua construção.” (Paulo Freire)
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02. CONTEXTO HISTÓRICO
O Instituto Coração de Jesus foi fundado no dia 02 de outubro de 1961 pela
educadora Elza Gonçalves Fabel (1932 – 2013)
Seus três filhos estão à frente da administração do Colégio ICJ desde 1991 –
Ademar José é o Diretor Administrativo; Maria Christina, a Diretora de Ensino, e
na Diretoria Financeira, José Eduardo.
Do sonho à realidade, centrado na filosofia de Amar e Educar, o Colégio ICJ
dedica-se à formação de crianças e jovens do Infantil ao Ensino Médio.
MISSÃO
Contribuir para a formação integral do indivíduo e para o aperfeiçoamento da
sociedade em que vive, por meio do incentivo à pesquisa e aos valores humanos,
éticos e morais, possibilitando ao aluno o fortalecimento dos princípios da livre
iniciativa e da prática democrática.
VISÃO
Ser um ambiente de excelência educacional, referência no Estado de Minas
Gerais.
VALORES E PRINCÍPIOS:






Educação com amor
Respeito ao próximo e à diversidade
Responsabilidade Social – participação voluntária em ações que promovam o
bem-estar social e ambiental
Comprometimento com a ética - comportamento justo e verdadeiro
Amor e fraternidade – nos relacionamentos e na abordagem aos problemas
cotidianos
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QUEM É QUEM NO COLÉGIO ICJ?
Fundadora D. Elza Gonçalves Fabel (in memorian)
SETOR

FUNÇÃO/CURSO

RESPONSÁVEL

Administrativa

Ademar José

Financeira

José Eduardo

Ensino

Maria Christina

Pedagógica

Aparecida N. Curto

Executiva

Rogério Gandra

GESTÃO
ORGANIZACIONAL

Gestora

Nídia Greco

Manhã

SUPERVISÃO ESCOLAR

Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
(1º ao 5º Ano)

Lúcia Gomes

Tarde

Educação Infantil

Edith Zandona

Tarde

Valdelane Dias

Manhã e
tarde

Junia Albuquerque

Manhã

Rosa Simões

Manhã e
tarde

DIREÇÃO

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

Ensino Fundamental I
(1º ao 5º Ano)
Ensino Fundamental
II
(6º ao 8º Ano)
Fundamental II
(9º Ano)
Ensino Médio

Adriana Patrocínio
RECEPÇÃO

Recepcionistas

TURNO
Manhã e
tarde
Manhã e
tarde
Manhã e
tarde
Manhã e
tarde
Manhã e
tarde

Manhã e
tarde

Karina Sales

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Daniela Pérez

Comunicação interna
e externa

Wenddy
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Manhã e
tarde

SERVIÇOS

BIBLIOTECA

DAE
(DEPARTAMENTO DE
APOIO AO ESTUDANTE)

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
CRIAÇÃO
RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA

TESOURARIA

Number One
Idiomas
(3371-5717)
Transporte
Escolar
Escola de
Esportes e Artes
- Parceria com
Minas Tênis
Clube

Natália

Manhã e
tarde

Raquel

Manhã e
tarde

Elizete Marcatti

Tarde

Lanchonete
Bem Nutrido

Juliana

Manhã e
tarde

Livraria

Késsia e Ana Cristina

Manhã e
tarde

Bibliotecária

Mônica

Manhã e
tarde

Disciplinários da
Educação Infantil
ao Ensino Médio

Ilce
Luciano
Raquel
Warlen
Élida
Jorge
Kelly
Silvana
Marília

Instrutor de
Informática
Assistente de
projetos
especiais

Manhã

Tarde

Denilson Barbosa / Tamires

Manhã e
tarde

Pablo Carvalho

Manhã e
tarde

Gerente RH

Cláudia Abreu

Manhã e
tarde

Secretária

Márcia Bernardes

Auxiliar
Secretaria

Graziela Barbosa

Financeiro

Rita Ferreira
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Manhã e
tarde
Manhã e
tarde

04. PROJETO PEDAGÓGICO
A proposta pedagógica do Colégio ICJ tem como característica principal a
valorização da pesquisa, dos experimentos, da descoberta, do estudo do meio
social e natural.
Todas essas possibilidades oferecidas ao aluno permitem que ele “aprenda
fazendo”. O saber, chamado “cultura” é muito importante, mas, é a forma como
o conhecimento é apreendido que faz toda a diferença.
O enfoque deve ser no aluno. Devemos oportunizar ao educando momentos de
ensinar, de testar, de tentar, de experimentar, de aprender fazendo
interferências, modificando e transformando o meio.
Também a relação professor-aluno é um componente essencial nesse processo
de aprendizagem. O professor não é o protagonista, o detentor de todo o saber.
Ele assume o papel de facilitador, orientador, mediador. As aulas expositivas
fazem parte do aprendizado, sem contudo ser a única forma para ministrar o
conteúdo.
A proposta pedagógica do Colégio ICJ tem como base a Tendência Liberal
Renovada Progressista, que está ligada à Escola Nova, sendo um contraponto à
Escola Tradicional.
Para nós, a prática, o trabalho em equipe, projetos especiais que envolvem os
jogos de raciocínio, atividades desafiadoras como a construção de protótipos
ligados à robótica, são as ferramentas para que nossos alunos possam adquirir
uma visão mais ampla e menos imediata do mundo.
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05. NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
5.1. Educação Infantil
Do maternal ao 2º período Infantil Bilíngue no turno da tarde.
Após criteriosos estudos e um projeto muito bem elaborado, em 2017, o
Colégio ICJ implantou a educação bilíngue para os alunos de 4 e 5 anos do
Ensino Infantil (Mundo plural e intercontinental).
O sistema acontece em dois ambientes de aprendizagem no ICJ, sendo um
em português e outro em inglês.
A proposta garante que as crianças tenham um contato sistematizado com o
segundo idioma, aprendendo com naturalidade e desenvoltura.
Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus
aspectos cognitivo, físico, psicológico, intelectual e social, em parceria com a
família e a comunidade.
A nossa prática educativa visa ressaltar a construção do conhecimento,
através de projetos, proporcionando aos alunos oportunidades de
crescimento por meio da descoberta e compreensão da realidade.
Essa metodologia estimula o desenvolvimento de habilidades da leitura,
escrita, das operações lógico-matemáticas, sobretudo a capacidade de
pensar, de estabelecer relações entre diversos conhecimentos e relacioná-los
com a vida cotidiana.
A partir da Educação Infantil (1º e 2º períodos) trabalhamos com o Programa
Pense Matemática que conta com dinâmicas que variam conforme o nível de
ensino e ano de escolaridade, estimulando o pensamento matemático,
desenvolvendo o senso numérico e promovendo o trabalho colaborativo.
Há, também, atividades de musicalização e o curso básico de esporte
terceirizado pelo Minas Tênis Clube
5.2. Fundamental I e II
Áreas do Conhecimento
Ciências Humanas e suas Tecnologias:
 História
 Geografia
 Formação Humana (5º ao 7º ano)
 Filosofia (9º ano)
7

Linguagens , Códigos e suas Tecnologias
 Língua Portuguesa
 Produção Textual
 Arte
 Educação Física
 Língua Inglesa
 Língua Espanhola
Obs.: O Projeto Bilíngue no Fundamental I consta de 3 horas/aula de Inglês no 1º Ano e 2 horas/aula
no 2º ano em 2018, avançando sucessivamente a cada ano de escolaridade.
Matemática e suas Tecnologias
 Matemática
 Introdução a Robótica
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
 Ciências da Natureza
 Física (9º ano)
 Química (9º ano)
5.3. Ensino Médio - Do 1º ao 3º Ano
Ciências Humanas e suas Tecnologias
 História
 Filosofia
 Geografia
 Sociologia
Linguagem Códigos e suas Tecnologias
 Língua Portuguesa
 Produção de Texto
 Literatura
 Arte (1º Ano)
 Línguas
Matemática e suas Tecnologias
 Matemática
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
 Biologia
 Física / Robótica
 Química
 Gestão de Projetos
 Gestão Empreendedora
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Observação!!!
Os itens das avaliações do aluno serão centrados nos grandes eixos cognitivos
comuns a todas essas áreas do conhecimento:
 dominar linguagens;
 compreender fenômenos;
 enfrentar situações-problema;
 construir argumentos;
 elaborar propostas.

06.CALENDÁRIO ESCOLAR
O Calendário Escolar, por segmento, encontra-se publicado no site do Colégio.

07. REUNIÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS
As primeiras reuniões serão no início do ano, por séries, conforme convocações a
serem enviadas.
As demais atenderão à demanda coletiva ou individual, durante o ano letivo.

08. VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS
As visitas técnicas serão programadas à parte, de acordo com os projetos
interdisciplinares e demandas de estudo “in loco”.
Serão enviadas circulares aos pais sobre as visitas técnicas, com as informações e
pedido de autorização para ser assinado.
INSTITUCIONAIS FUNDAMENTAL II
6º Ano – Projeto de Integração – Fazenda Retiro das Rosas
7º Ano – Pelos Caminhos das Gerais
8º Ano – Petrópolis – Brasil Império
9º Ano – Projeto Cultura e Lazer
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ENSINO MÉDIO
1º Ano: Viagem pelo Tempo – Projeto Interdisciplinar
2º Ano: Nossa Gente de Minas – Projeto Solidário
3º Ano: Reflexões Culturais

09. TURNOS E HORÁRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL – UNIDADE II
Tarde – Maternal I, II, III , 1º Período e 2º Período
Entrada
HORÁRIO
13h20min
13h25min
13h30min
13h30min às13h35min
13h35min
Saída
HORÁRIO
17h50min
17h50min às 18h
18h
18h às 18h10min

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
para entrada (somente) dos alunos
Subida dos alunos para a sala de
aula
Toque do sinal para início das aulas
Tolerância para entrada
Fechamento do portão de entrada

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
Pais / responsáveis pegam as
crianças no portão da rua Olinda,
mediante identificação
Fechamento do portão da Rua
Olinda
Período de tolerância para os pais
pegarem as crianças no portão da
Rua Aracati
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ENSINO FUNDAMENTAL I – UNIDADE I
Manhã – 1º ao 5º Ano
Entrada
HORÁRIO
6h50min
7h05min
7h10min
7h15min
Saída
HORÁRIO
11h30min
11h30 às 11h40min

11h50min
11h50min às 12h

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
para entrada (somente) dos alunos
Subida dos alunos para a sala de
aula
Toque do sinal para início das aulas
Tolerância para entrada

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
Entrada dos pais/responsáveis para
receber as crianças no pátio,
diretamente com a professora e/ou
disciplinário
Fechamento do portão da Rua
Olinda
Período de tolerância para os pais
pegarem as crianças no portão da
Rua Olinda

ENSINO FUNDAMENTAL I – UNIDADE I
Tarde – 1º ao 5º ano
Entrada
HORÁRIO
13h20min
13h25min
13h30min
13h35min

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
para entrada (somente) dos alunos
Subida dos alunos para a sala de
aula
Toque do sinal para início das aulas
Tolerância para entrada
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Saída
HORÁRIO

17h50min às 18h

18h

18h às 18h10min

PROCEDIMENTO
Entrada dos pais/responsáveis para
receber as crianças
Alunos do 2º ao 5º ano – no pátio,
diretamente com a professora e/ou
disciplinário.
Alunos do 1º Ano – os pais pegam
as crianças na sala de aula.
Fechamento do portão da Rua
Olinda. As crianças sairão pela Rua
Aracati
Período de tolerância para os pais
pegarem as crianças no portão da
Rua Aracati

ENSINO FUNDAMENTAL II – UNIDADE I
Manhã – 6º ao 9º ano
Entrada
HORÁRIO
PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
6h50min
para entrada (somente) dos alunos
Subida dos alunos para a sala de
7h05min
aula
7h10min
Toque do sinal para início das aulas
7h15min
Tolerância para entrada
Saída
HORÁRIO
11h40min
11h40min às 11h50min
11h50min
11h50min às 12h

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
Entrada dos pais/responsáveis que
buscam seus filhos
Fechamento do portão da Rua
Olinda
Período de tolerância para os pais
pegarem os alunos no portão da
Rua Olinda

Obs.: Às terças e quintas os alunos do 9º ano terão o 6º horário e sairão às 12h30min.
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ENSINO MÉDIO – UNIDADE IV
Manhã – 1º ao 3º ano
Entrada
HORÁRIO

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
para entrada (somente) dos alunos
Subida dos alunos para a sala de
aula
Toque do sinal para início das aulas
Tolerância para entrada

6h50min
7h05min
7h10min
7h15min
Saída
HORÁRIO
12h30min
12h30min às 12h40min
12h40min
Retorno da tarde
HORÁRIO
13h
14h

PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Aracati
Início das aulas
Período de tolerância para a
entrada

14h às 14h10min

ANO

SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SEXTAFEIRA

1º Ano

Funcionamento:

Avaliação
de 14h às
16h30min

Aulas de
14h às
16h30min

1 vez ao
mês –
Robótica.
De 14h às
16h30min

Aulas de
14h às
16h30min

Livre
Estudos
Autônomos

2º Ano



PROCEDIMENTO
Abertura do portão da Rua Olinda
Saída dos alunos
Fechamento do portão da Rua
Olinda

Avaliação
de 14h às
16h30min

Aulas de
14h às
16h30min

1 vez ao
mês –
Robótica
De 14h às
16h30min

Aulas de
14h às
16h30min

Livre
Estudos
Autônomos
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3º Ano

Avaliação
de 14h às
16h30min
Oficina de
Produção
Textual
16h40min
às
18h30min

Aulas de
14h às
17h30min

Livre /
Estudos
Autônomos

Aulas de
14h às
17h30min

Livre
Estudos
Autônomos

Obs.: Em casos especiais (feriados, recessos, excursão entre outros) as avaliações de segunda poderão
ser aplicadas na quarta-feira ou sexta-feira.
Observações:
1. Para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio, na entrada das aulas, ao
encerrar o período de tolerância, os portões serão fechados e o aluno atrasado
deverá aguardar o início da segunda aula no DAE (Departamento de Apoio ao
Estudante) conforme item 16.4 – Ter Pontualidade, deste Guia.
2. Na saída das aulas, ao encerrar o período de tolerância, os portões serão
fechados, e os alunos que ficarem nas dependências do colégio serão
automaticamente encaminhados para o Serviço de Hora Adicional, que tem
cobrança diária ou mensal. Veja mais informações no item 19 – Serviços e
Parcerias, deste Guia.
3. Em casos excepcionais e de urgência, o aluno será liberado para sair antes do
término das aulas mediante observação dos seguintes procedimentos:
a)

o pai/responsável deverá informar antecipadamente ao Coordenador
Pedagógico, por escrito (e-mail, bilhete entregue pelo aluno ou registro na
agenda escolar) a saída, contendo data, horário, motivo e identificação
completa da pessoa que irá buscar o aluno. A escola poderá ligar para a
família para confirmar essas informações;

b) na recepção da escola, as funcionárias do setor farão um registro escrito
dessa saída.
Em hipótese alguma, o Colégio ICJ irá liberar o aluno sem a observação desses
procedimentos. É importante ressaltar que a saída antecipada do aluno seja
efetuada somente em casos de extrema necessidade, para que o mesmo não
fique prejudicado no desenvolvimento das atividades escolares.
c)

é necessário a apresentação de documento de identificação pelo
pai/responsável para pegar o aluno no colégio.
14

10. ORGANIZAÇÃO DE ESTUDO
Quanto mais cedo conseguirmos formar bons hábitos de estudo, tanto menos
problemas teremos com a aprendizagem e o futuro de nossas crianças e jovens.
São muitos os pais que perguntam como fazer os filhos estudarem. Alegam que
saem para trabalhar e não podem, portanto, controlar o que os filhos estão
fazendo. Outros confirmam que, quando estão em casa, travam uma verdadeira
guerra com os filhos: o pai desliga o computador, a TV e diz que está na hora de
fazer as tarefas escolares, os filhos ligam de novo. O que fazer?
Melhor que brigar é criar bons hábitos, desde cedo. Como fazer isso?
1. Prestigie as tarefas escolares;
2. Arrume um espaço que será o local de estudo do seu filho;
3. Combine com a criança o horário das tarefas;
4. Oriente e não faça o trabalho;
5. Acompanhe diariamente os recados, bilhetes e registros na agenda
escolar, assim como os resultados obtidos nas provas e circulares
enviadas.

11. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

O hábito do estudo diário deve ser mantido com a ajuda da família. A avaliação é
parte essencial do processo ensino-aprendizagem. Será feita de forma contínua,
ao longo do período letivo, para que coordenadores, professores e alunos possam
refletir sobre seus procedimentos pedagógicos.
Farão parte da avaliação os trabalhos teóricos, escritos e orais, provas e demais
atividades, sendo necessário ao aluno o hábito de estudar constantemente,
fazendo-se responsável por sua própria aprendizagem.
O aluno que deixar de apresentar trabalho na data marcada, poderá apresentá-lo
na aula seguinte perdendo 50% do valor atribuído a ele. Os trabalhos devem ser
feitos pelo próprio aluno, conforme orientações do professor, e caso venha
constatar plágio, o mesmo será desconsiderado.
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Em casos excepcionais, o aluno que perder alguma atividade avaliativa, deverá
procurar o coordenador, no prazo de 48 horas, apresentando uma justificativa do
responsável e o atestado médico, quando for o caso.

12. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ANUAIS
Serão distribuídos 100 pontos durante as três etapas com o valor:


1ª etapa: 30 pontos / Média: 18 pontos



2ª etapa: 30 pontos / Média: 18 pontos



3ª etapa: 40 pontos / Média: 24 pontos

Serão encaminhados à recuperação final alunos com aproveitamento abaixo de 60
(sessenta) pontos e acima de 40 (quarenta) pontos:
ENSINO FUNDAMENTAL: recuperação em até três disciplinas ou até seis se estiver
inclusa as disciplinas: Arte, Educação Física e Formação Humana.
ENSINO MÉDIO: recuperação em até quatro disciplinas ou até sete se estiver inclusa
as disciplinas: Arte, Gestão Empreendedora e Educação Física.
Observação: Por norma, alunos com 2 anos de idade acima da faixa etária permitida para cada série
e/ou com mais de uma reprovação curricular não terão a matrícula renovada.
12.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS NAS AVALIAÇÕES DAS ETAPAS
As provas terão o somatório de aproximadamente 80% dos pontos da etapa.
As atividades diversificadas terão o somatório de aproximadamente 20% do valor
da etapa.
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DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ANUAIS
ETAPA

1º

2º

3º

SÉRIE
2º ao 5º
6º ao 9º ano
1ª e 2ª Séries
/ EM
3ª Série
2º ao 5º
6º ao 9º ano
1ª e 2ª Séries
/ EM
3ª Série
2º ao 5º
6º ao 9º ano
1ª e 2ª Séries
/ EM
3ª Série

AVALIAÇÕES
80%
8 + 10 + 6

ATIVIDADES
20%
6

TOTAL DA
ETAPA
30

8 + 10 + 6

6

30

12 + 8 + 6
8 + 10 + 6

4
6

30
30

8 + 10 + 6

6

30

10 + 10 + 6
10 + 14 + 8

4
8

30
40

10 + 14 + 8

8

40

12 + 12 + 10

6

40

Observação: As notas do P1 do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio serão dentro da nova proposta: Gestão de
Projetos, que acontecerá no decorrer das etapas.
O aluno que perder alguma prova terá direito à segunda chamada através de
requerimento, desde que comprove motivo justo. (Ex.: atestado médico,
alistamento militar, ...), além do pagamento de taxa, por disciplina, na Tesouraria.
A prova de 2ª chamada terá o valor correspondente à prova “perdida” e NÃO será
a mesma que for utilizada na recuperação. Abrangerá todo o conteúdo estudado
na etapa.
A(s) prova(s) será(ão) realizada(s) de acordo com o cronograma da etapa.
O aluno fará durante a segunda chamada o mesmo número de provas que ele
perdeu na etapa. Exemplo: se perdeu 2 provas de Matemática, poderá fazer 2
provas de Matemática.
Não será oferecido a segunda chamada para os simulados. A inscrição para a
recuperação deverá ser efetuada mediante pagamento das taxas na Tesouraria.
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13. RECUPERAÇÃO
Paralela: ao longo do processo
1. Após a 1ª e 2ª etapas:
Recuperação de conteúdo (quantitativa), através de Estudos Autônomos (roteiro),
com reavaliação e mudança de nota após o fechamento da etapa.
Para o aluno que não alcançar a média, na 1ª e 2ª etapas, será aplicada uma
prova, com o valor correspondente às três provas (24 pontos na 1ª etapa, 24
pontos na 2ª etapa) que terá o caráter de substituição do total alcançado,
acrescido ao valor obtido nas atividades diversificadas, sendo que será registrado
no cômputo final até 70% da média (21 pontos na 1ª etapa e 21 pontos na 2ª)
incluindo a nota das atividades diversificadas.
Os alunos que obtiverem média inferior a 70% na etapa, também poderão optar
por essa oportunidade tendo direito de fazer até 2 melhorias de notas.
Será necessária a inscrição prévia, além do pagamento de uma taxa por disciplina,
na Tesouraria.
Final: reavaliação do conteúdo anual


Terá direito à recuperação final o aluno com aproveitamento insuficiente,
(entre 40,0 e 59,9) durante o ano nas seguintes condições:



Aluno do Ensino Fundamental I, recuperação em até três disciplinas e
ainda Arte, Inglês, Formação Humana.



Aluno do Ensino Fundamental II, recuperação em até três disciplinas
e ainda Arte, Robótica, Formação Humana.



Aluno do Ensino Médio, recuperação em até quatro disciplinas e
ainda Arte, Língua Estrangeira Moderna, Gestão Empreendedora.



Os estudos de Recuperação Final serão realizados sob a modalidade
didática de estudos autônomos, com plantões e roteiro específico,
elaborados pelo professor, conforme previsão no calendário.



Será aplicada uma prova no valor de 100 pontos, mas computado apenas
o mínimo exigido para a aprovação, ou seja 60 pontos.
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O pagamento da taxa, para cada disciplina, deverá ser efetuado na
Tesouraria Colégio ICJ.
INFORMATIVO ESCOLAR
 Após 10 dias corridos da aplicação da prova, o professor deverá
devolvê-la e o resultado será disponibilizado via internet.
 No final de cada etapa, em dia marcado no calendário escolar,
o aluno receberá o demonstrativo de seu aproveitamento, após
a liberação da secretaria.

14. PROVAS – NORMAS E CONDUTAS


Durante qualquer avaliação, o aluno que, comprovadamente, estiver
colaborando com a cola, terá sua prova anulada, sem a possibilidade
posterior de repor a nota perdida.



O professor tomará a prova do aluno, após comprovação de cola.
Nesse caso, será feita uma ocorrência, anulando a prova do aluno.



O aluno que apresentar atitude suspeita será advertido. Caso
permaneça com a mesma atitude, deverá ser trocado de lugar.



Não será permitido o uso de outros materiais que não sejam lápis,
borracha, caneta e régua, bem como o empréstimo dos mesmos.



O aluno que for surpreendido com aparelho celular (ligado ou não)
terá sua prova anulada e punida com nota zero.



As saídas para o banheiro são proibidas, salvo em caso de extrema
urgência. Antes de liberar qualquer aluno, o disciplinário será
chamado para acompanhá-lo.



Todos os dados do cabeçalho das provas deverão estar completos no
ato da entrega das mesmas.



As provas dos alunos serão recebidas até o limite máximo do tempo
determinado pelo Colégio.
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A entrega da prova será apenas ao final do horário evitando que o
aluno se retire antes do sinal. O aluno deverá verificar assinatura e
questões em branco. Como as provas do Ensino Médio são realizadas
no turno da tarde, o aluno poderá se retirar após 1h30min do início
das atividades.



A prova deverá ser corrigida (no prazo máximo de uma semana, após
sua aplicação) e encaminhada à Coordenação para análise de
resultados.



Logo após a correção, será disponibilizado o resultado, via internet
(prazo máximo de sete dias consecutivos).



Ao receber provas e trabalhos o aluno deverá acompanhar a
correção das questões, ler as intervenções feitas pelo professor na
resposta incorreta para que perceba o seu erro.



O Regime Especial de Provas pode ser adotado aos alunos que têm
distúrbios de aprendizagem, devidamente diagnosticados
e
documentados por especialistas com o CID, e que precisam de
condições especiais para fazer provas. Esses casos já estão
amparados no contrato de prestação de serviços educacionais do
Colégio ICJ.
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15. PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA
Todos – escola e família – somos agentes responsáveis e colaboradores do
processo de formação e educação de nossos alunos.
Para que o ambiente seja humano e sadio, nosso aluno deverá ter consciência e
vivência prática de três sensos:

SENSO DE RESPONSABILIDADE
Cada ação pessoal gera consequências no coletivo, o que faz com que
respondamos por nossos atos;

SENSO DE LIMITE
Direitos e deveres claros são fundamentais para que não invadamos o
território alheio, abusando do exercício de liberdade;

SENSO DE RESPEITO
A consideração por nós mesmos e pelos outros propicia relações mais
dignas e igualitárias.
Devemos resgatar valores já consagrados e descobrir novos enfoques
na relação escolar, proporcionando aos nossos alunos uma vivência
de cidadania ativa, congruente com o projeto pedagógico do Colégio
ICJ.
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16. NORMAS DISCIPLINARES, CONFORME REGIMENTO
ESCOLAR
16.1. DIREITOS DO ALUNO
16.1.1 SER RESPEITADO
Ser considerado e valorizado em sua individualidade pela comunidade escolar,
com igualdade de atendimento.
16.1.2. SOLICITAR





Apoio e esclarecimento aos serviços competentes, nos horários apropriados;
Acesso a Informativos Escolares, seus resultados qualitativos e quantitativos
(notas) e registro de sua frequência, dentro da periodicidade instituída pelo
cronograma escolar;
Cancelamento de matrícula ou transferência (de turno ou de escola), quando
maior de idade, ou através dos responsáveis, quando menor.

16.1.3. PARTICIPAR





Das aulas e demais atividades escolares pertinentes à sua formação;
Das visitas técnicas ou trabalhos de observação e pesquisa “in loco”;
Das programações recreativas, artísticas e desportivas, solenidades cívicas e
festividades sociais promovidas pelo colégio;
Do processo de feedback entre professor-aluno, tendo representatividade no
“Miniconselho”.

16.2. DEVERES DO ALUNO
16.2.1. RESPEITAR


Tratar com urbanidade, respeitando as normas de convivência, os diretores,
coordenadores, professores, funcionários e profissionais convidados.

16.2.2. DESEMPENHAR


Satisfatoriamente todas as atividades em que se exigir sua participação.
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16.2.3. ZELAR







Pelo bom nome do Colégio ICJ;
Pela sua higiene pessoal, pela limpeza e conservação das instalações e
dependências do colégio;
Pela sua assiduidade e boa participação nas atividades escolares, colaborando
com os Projetos do colégio;
Pelo patrimônio moral e material do colégio e das instituições em convênio;
Pelo material didático (pessoal e de outrem) sob sua responsabilidade;
Pela boa utilização da linguagem oral e escrita, de forma respeitosa,
abstendo-se do uso de termos vulgares, expressões obscenas e palavrões.

16.2.4. CUMPRIR









O horário funcional do colégio (ver item nº 9 deste Guia);
As determinações institucionais e/ou pedagógicas da diretoria, professores e
funcionários;
A aquisição de material didático solicitado, bem como de uniformes
completos e adequada utilização dos mesmos;
O devido preenchimento de formulários internos (saídas antecipadas,
autorização para participação de eventos, etc.);
O endereçamento de comunicados e documentos enviados pela escola aos
responsáveis, entregando-os a tempo;
O encaminhamento oportuno de atestados, solicitações e comunicações
endereçadas pelos responsáveis no colégio;
As convocações para participação de eventos pedagógicos e solenidades
cívicas;
O dispositivo de Regimento Interno do ICJ.

16.3. ABSTER-SE



Da participação em atos que perturbem a ordem do colégio;
Do desacato às leis civis e institucionais, às autoridades escolares,
professores, funcionários e visitantes.

Os mesmos princípios que regem a convivência dentro da escola se
aplicam a atividades pedagógicas externas (visitas técnicas a exposições,
cidades, museus e a outras instituições).
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16.4. TER PONTUALIDADE


Caso o aluno chegue atrasado (exceto em situações justificáveis), deverá se
encaminhar para o DAE (Departamento de Apoio ao Estudante), onde
aguardará o início da segunda aula. Havendo reincidência de atraso, serão
tomadas as seguintes medidas:
 Até 03 (três) atrasos na etapa, o aluno levará um comunicado aos
pais para assinatura com devolução de que estão cientes do
ocorrido.
 A partir de 04 (quatro) atrasos, o aluno ficará impossibilitado de
participar das aulas do dia, perdendo as atividades avaliativas e
outras.
 O aluno deverá retornar das aulas especializadas para a sala de aula
com pontualidade.

16.5 USO DO UNIFORME
O uniforme é um distintivo que ajuda a identificar o aluno socialmente,
especialmente em trânsito, além de ser adequado às atividades desenvolvidas no
colégio.







O calçado a ser usado como complemento do uniforme deverá ser tênis. Não
será permitido o uso de chinelos, tamancos, sandálias, sapatilhas e/ou
similares.
Não é permitido o uso de boné, touca, chapéu, boina e/ou similares.
No inverno, o aluno deverá usar o agasalho oficial. O mesmo deverá ser
identificado com nome do aluno para evitar trocas ou perdas.
Cada segmento (série / ano) deverá usar o conjunto de uniforme específico.
A partir do 6º ano, não será permitido o uso do short saia.

16.6. EM SALA DE AULA
O aluno deverá:






Trazer os materiais necessários às aulas, conforme horário escolar e
solicitação dos professores;
Manter uma postura adequada ao trabalho escolar, podendo ser advertido
pelo professor em caso de indisciplina;
Consumir alimentos somente no horário do recreio;
Aguardar a troca de professores em sala, pois não há intervalos entre as
aulas;
Utilizar os corredores somente para passagem;
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Seguir todas as regras do colégio. Caso insista com comportamentos
inadequados durante as aulas, o mesmo será encaminhado à Coordenação
onde serão tomadas as medidas cabíveis, conforme item 18 deste Guia.

16.7. EDUCAÇÃO FÍSICA

O Colégio ICJ oferece a disciplina Educação Física do Ensino Infantil ao Ensino
Médio. Os professores são profissionais qualificados formados e pós-graduados.
A Educação Física para as crianças e adolescentes do Colégio ICJ passa por quatro
pilares: “aprender a conhecer e a perceber, aprender a ser e aprender a viver”.
Diante disso, contribuímos com a construção de conhecimento sobre o corpo e
suas práticas, construídas pelo indivíduo ao longo de sua história, tais como os
jogos, as ginásticas, os esportes, as lutas, a dança e os movimentos expressivos,
tendo em vista uma formação mais humana e cidadã, consciente, autônoma,
crítica, criativa e transformadora.
Recomendações importantes:
1.0 – Todos os alunos deverão frequentar e fazer as atividades das aulas de
Ed. Física com o uniforme específico e completo.
1.1 – Uniforme de Educação Física:
 Colete do ICJ (uso obrigatório)
 Bermuda, short saia, calça capri ou calça tectel
 Agasalho do ICJ permitido para dias frios
 Tênis apropriado para a prática esportiva
 Meninas devem usar o cabelo preso durante a aula
Obs: Os uniformes deverão ser identificados
2.0 – Uniforme incompleto:
2.1 – O aluno não participará das atividades se não estiver com o
uniforme completo. (Ver item 1.1). Nesse caso, assinará uma
ocorrência e se houver reincidência (até 3 vezes), a família será
comunicada pela coordenação de Educação Física.
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3.0 – Não é permitido aos alunos trazer e/ou usar (durante as aulas de Ed.
Física):
 Colares, brincos, pulseiras, relógios, etc
 Aparelho celular, MP3, fones de ouvido, câmeras
fotográficas, figurinhas, revistas e outros similares. O
uso de tais equipamentos durante a aula implicará no
recolhimento dos mesmos e será comunicado à família.
4.0 – Os alunos em situação especial, devidamente comprovada, estarão
isentos de frequência. Deve-se apresentar atestado médico para ser
copiado e arquivado na coordenação pedagógica e secretaria da escola. A
dispensa será definitiva ou temporária, conforme estabelecer o atestado.
16.8. RECREIO


As salas ficarão fechadas durante o recreio. Portanto, o aluno deverá ficar no
pátio.

16.9. BIBLIOTECA


O aluno deverá respeitar as normas da biblioteca em relação a atitudes,
empréstimos, conservação de livros, acesso à internet e outras
determinações do regulamento interno da mesma.

16.10. ATIVIDADES EXTRACLASSE


Os conteúdos trabalhados em aula serão revistos em casa, na forma de
exercícios ou de outras atividades. Cabe aos professores o direito de controlar
a apresentação dos mesmos.



Os pais deverão acompanhar o filho incentivando-o para a realização diária de
suas atividades extraclasse (“para casa”, trabalhos, pesquisa, etc.) e estudo
diário.



Os deveres de casa serão cobrados pelos professores.
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16.11. ORIENTAÇÕES QUANTO À SAÚDE DO ALUNO
A atenção com a saúde dos alunos é um ponto preponderante o qual os pais
devem zelar, visto que é, inclusive, determinante no processo de aprendizagem,
sendo, ainda, preocupação constante do Colégio ICJ. “Mente sã e corpo são” são
fundamentais para que os alunos alcancem o maior potencial educacional e se
sintam bem. Por isso, instituímos as seguintes regras, adotadas dentro da escola,
no intuito da prevenção de doenças e melhoria da qualidade do aprendizado:
1.

Os pais dos(as) alunos(as) deverão preencher a “Ficha do Aluno para o
DAE” concomitante ao ato da matrícula, informando ao Colégio ICJ a
existência de alergias, doenças (crônicas e ocasionais), o uso de remédios
e qualquer instrumento que seja destinado à manutenção da saúde
do(as) alunos(as).

2.

Caso haja alguma alteração no quadro da saúde do(a) aluno(a), os pais
deverão informar ao colégio imediatamente. Tal medida é de caráter
essencial no caso de alguma emergência, não se responsabilizando o
Colégio pela informação omitida pelos Pais.

3.

Os pais deverão informar quem é o responsável a ser comunicado no
caso de alguma urgência médica, bem como se o(a) aluno(a) possui
algum convênio.

4.

Ministrar os remédios e a dosagem específica de cada um deles é
obrigação dos pais, contudo o Colégio poderá auxiliar no momento de
ministrá-los diante do requerimento dos pais, que deverão fazê-lo por
meio do formulário próprio, e do qual deverá, obrigatoriamente, ser
anexado à receita médica, conforme a Lei 11.017/17.

5.

Todo e qualquer remédio a ser ministrado para o(a) aluno(a) deverá ser
enviado pelos pais, que arcarão com o seu custo e se responsabilizarão
em verificar a data de validade, a posologia e o cabimento do uso,
indicando ao Colégio, ainda, a possibilidade de efeitos colaterais.

6. Tendo em vista a saúde da coletividade do corpo discente, no caso do
aluno apresentar algum tipo de doenças infectocontagiosas, tal como
meningite, caxumba, papeira, sarampo, catapora, dermatites,
conjuntivite, parasitos ou quaisquer outras doenças, o mesmo deverá
permanecer em casa até a conclusão do tratamento, tendo esse
procedimento o objetivo de prezar pela saúde do aluno e prevenir o
alastramento da doença.
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7.

A justificativa de faltas por doença somente se dará mediante
apresentação do atestado médico, ou sua cópia autenticada, que ficará
retido na pasta do aluno.

8. Sugerimos a prática regular de esportes, pois esta aumenta a liberação da
serotonina, um neurotransmissor que atua no cérebro regulando o
humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade
à dor, movimentos e as funções intelectuais. Quando ela se
encontra numa baixa concentração, pode levar ao mau humor,
dificuldade para dormir, vontade de comer o tempo todo e a dificuldade
em assimilar conteúdos, por exemplo. Por isso, recomendamos aos pais
que considerem a inscrição dos(as) alunos(as) em atividades esportivas,
sendo a Escola de Esportes do Colégio uma alternativa que poderá
auxiliá-los nesse quesito.
9.

Para que o aluno possa participar das aulas de Educação Física será
necessária uma declaração médica de aptidão física para a prática de
atividades físicas / esportivas.

16.12. ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO À ROTINA DO COLÉGIO ICJ
1. Visita Técnica: Os pais devem assinar a autorização e entregá-la, na
tesouraria, juntamente com o pagamento do boleto da visita técnica, até
a data limite, conforme circular da atividade.
Se a família não fizer esses procedimentos, o aluno deixará de participar
da visita técnica. Não haverá ligação de última hora aos pais solicitando a
permissão da saída. Esse ato atrasa muito a organização da visita técnica
e consequentemente o tempo das atividades in loco.
2. Lanche Diário (Educação Infantil): Procurar mandar sempre um suco, biscoito e
fruta para que de, alguma forma, os lanches fiquem semelhantes. Trazer,
diariamente, um forro de mesa dentro da merendeira
Não vale enviar para o colégio chips, balas, chocolates, refrigerante.
3. Toalha (somente para alunos do Maternal 3): Deverá vir de casa um copo de
plástico para tomar água e uma toalha de mão para ser usada na hora da
higiene. A toalha e o copo serão devolvidos às sextas-feiras para lavagem
e retorno ao colégio.
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4. Dia da fruta (Educação Infantil): Enviar a fruta lavada e em vasilhame próprio
para não amassar.
 Maternal 1 – 2 vezes por semana: às segundas e quartas-feiras.
 Maternal 2 – 2 vezes por semana: às segundas e quartas-feiras.
 Maternal 3 – 1 vez por semana: quinta-feira.
 1º Período – 1 vez por semana: As frutas serão oferecidas na
hora do lanche. Devem ser enviadas para a escola, lavadas.
5. Dia da Ducha (Educação Infantil): As crianças deverão vir com a roupa de banho
por baixo do uniforme, trazer toalha, calcinha ou cueca, pente ou escova
de cabelo.
6. Quadro de atividades entregue no dia da reunião (Educação Infantil): Deverá ser
observado todos os dias para que a criança tenha participação efetiva nas
atividades. Se a criança não trouxer o material solicitado para a ducha ou
fonte, será considerado que os pais não autorizaram a atividade.
7. Agenda (Educação Infantil): Sempre que tiver algum bilhete, a agenda irá
aberta para casa e deverá ser assinada pelos responsáveis para que a
professora saiba que estão cientes do assunto.
Quando vier algum bilhete de casa, a agenda também deverá vir aberta
para evitar que a professora não o veja. Solicitamos que preencham os
dados da criança na primeira página da agenda, inclusive telefones para
contato em caso de maior necessidade.
Obs.: No maternal 3, 1º e 2º períodos, não é feito relatório diário das
crianças, somente quando houver necessidade.
Os alunos (Fundamental I, II e Ensino Médio) deverão ter uma agenda,
para registrar suas tarefas diárias.
8. Materiais pessoais: Tudo deve ser devidamente identificado para evitar
troca dos pertences. Não se esqueçam de colocar nome no agasalho de
inverno. Não enviar objetos de valor tais como: relógios, brincos,
pulseiras, cordões de ouro, etc.
9. Mochila (Educação Infantil): Não é necessário fazer o uso de mochilas com
roupas extras (Maternal e 1º Período). O roupeiro que fica na sala tem
essa função. Se for necessário enviar mais roupas, a professora avisará na
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agenda. Orientamos que não utilizem mochilas de rodinha, pois agarram
nas escadas, podendo provocar a queda da criança.
10. Atendimentos: Caso haja necessidade de um atendimento individual, por
parte da família, o mesmo deverá ser agendado junto à recepção para
melhor programação quanto ao horário da coordenação.


A coordenação também poderá convocar alguns pais para
reunião individual / coletiva, através de bilhetes, aplicativo ou
por telefone.



A coordenação atenderá grupos de até três pessoas e em
reuniões com tempo limitado.

11. Assiduidade: É muito importante a frequência do aluno às aulas, pois o
processo de desenvolvimento precisa ser contínuo e a adaptação ao
ambiente escolar requer também esse cuidado.
12. Uniforme: Uso obrigatório em todos os segmentos. Os alunos deverão usar
tênis todos os dias. Todo o uniforme deve ser identificado com o nome.
Não é permitido o uso de outro calçado a não ser tênis.
13. Dever de casa: Deve ser feito pelo aluno, somente com o auxílio e
explicação dos responsáveis. Deixe seu filho criar e descobrir. Este é o
maior estímulo para seu desenvolvimento.
 Maternal 3 – 1 vez por semana: às sextas-feiras.
 1º Período – 2 vezes por semana: às quartas e sextas-feiras.
 2º Período – todos os dias, com livro de literatura às sextasfeiras.
 Demais segmentos (Fundamental I, II e Ensino Médio), conforme
horário das aulas (sempre tem “Dever de Casa”).
14. Livro (Educação Infantil): Toda sexta-feira será enviado um livro de literatura
para casa. É muito importante que a família leia a história para a criança.
O mesmo deverá retornar para o colégio na data marcada pela
professora, para que possamos fazer a socialização da história com as
demais crianças.
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Fundamental I, II e Ensino Médio: em toda etapa, os alunos terão
livros literários para serem lidos e explorados pelos professores,
conforme cronograma a ser enviado.

16.13. ORIENTAÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO
1. Aniversários (Educação Infantil): Deverão ser avisados com uma semana de
antecedência. Serão comemorados na última sexta-feira de cada mês (todos os
aniversariantes daquele mês). A professora passará os contatos para que as mães
possam se organizar. Vale trazer tudo na hora da entrada. A professora irá
preparar o aniversário na hora do lanche. A família não pode participar. Gentileza
não enviar balões e enfeites para não tumultuar a rotina escolar.
2. No Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano) e no Ensino Médio não será permitido a
comemoração interna de aniversários ou promover festinhas com finalidades que
não sejam pedagógicas.
Comemoração fora do colégio (Da Educação Infantil ao Ensino Médio)
1. A distribuição de convites só será feita no colégio se todos os alunos da
sala forem convidados. É desagradável e triste para o colega de sala do
aniversariante não receber o convite, sentir-se excluído, sendo que faz
parte da turma;
2. Caso a família optar por reduzir o número de convidados da turma do
aniversariante, o convite deverá ser entregue na casa do convidado ou
através de outros meios que não sejam via colégio.
Comemoração após a aula, com saída dos alunos da Ed. Infantil e Fundamental I do colégio em
transporte alugado pela família do aniversariante.
1. Os pais do aniversariante deverão enviar uma carta abordando todos os
dados do evento (data, horário, telefone para contato e pedido de
autorização de saída do convidado). As autorizações serão recolhidas
pela professora ou coordenadora. Só irão à festa os alunos com a
autorização devidamente preenchida e assinada pelos pais.
2. Os alunos serão liberados somente após o término da aula. Não haverá
presença de profissionais do ICJ no aniversário ficando o
acompanhamento do evento por conta dos pais do aniversariante.
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17. É VETADO AO ALUNO


Promover sorteios, coletas ou campanhas, fazer divulgações ou
pedidos públicos e praticar comércio de qualquer natureza sem
prévia autorização da Direção;



Fazer uso de cigarro, bebidas alcoólicas, drogas, remédios sem
indicação médica, bem como portar os mesmos no interior da escola
ou quando em atividades pedagógicas externas. É fundamental zelar
por sua saúde;



Portar objetos que ameacem a integridade física e moral;



Falsificar assinaturas;



Promover brigas, dentro ou nas imediações do estabelecimento, ou
tomar atitudes incompatíveis com uma postura civilizada;



Desrespeitar o senso de convívio social com manifestações públicas
de intimidade no namoro;



Cabular aulas;



Fazer uso do aparelho celular de forma inadequada ao ambiente
escolar, principalmente na sala de aula. Em caso de descumprimento
da ordem, o mesmo será retido e devolvido posteriormente,
apenas ao responsável pelo aluno;



A utilização de dispositivos informáticos, telemáticos e outros para
outros fins que não sejam didáticos. O aluno que utilizar-se destes
recursos, sejam próprios ou da escola, para fins diversos, sofrerá
as penalidades previstas no Regimento Escolar (ver item nº 18 deste
Guia) e poderá ser encaminhado para as autoridades legais,
aplicando-se as sanções penais cabíveis, se o ocorrido configurar ato
infracional por invasão a dispositivo informático (crime cibernético);



Fotografar colegas uniformizados ou não nas dependências do
colégio ou no transporte escolar, assim como professores ou demais
funcionários do ICJ, sem a autorização da Direção;
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Usar vocabulário inadequado com palavra de baixo calão e
desrespeito a colegas e demais funcionários;



Burlar procedimentos de avaliação, consultando pessoas ou
instrumentos auxiliares;



Depredar materiais, móveis e utensílios, lesando o patrimônio da
escola;



Usar os materiais do colega sem a permissão de empréstimo, assim
como danificá-los;



Desrespeitar as normas de utilização do transporte escolar e deixar
de reconhecer a autoridade dos profissionais responsáveis por esse
serviço;



Ocupar-se, durante as atividades pedagógicas, com trabalhos ou
objetos estranhos às mesmas, prejudicando sua própria
concentração e a dos próximos;



Trazer e/ou utilizar jogos de cartas, bolas ou quaisquer outros
objetos alheios à finalidade didática;



Promover brincadeiras
inconvenientes;



Fazer qualquer comemoração com ações de mau gosto tais como
jogar ovos, farinha, rabiscar uniformes, carteiras e paredes no
colégio e no seu entorno;



Praticar bullying ou qualquer tipo de comportamento de ameaça,
intimidação, dominação no ambiente escolar ou em redes sociais
assim como agressões físicas, psicológicas ou morais, sexuais, verbais
e materiais. Se efetivamente for detectado esse tipo de
comportamento inadequado, caberá ao colégio adotar medidas
pedagógicas e administrativas conforme regimento escolar.



Lembramos que todas as medidas referentes ao bullying devem ser
acompanhadas de perto pela família, tendo em vista a necessidade
imperiosa de sua atuação no combate ao mesmo, junto à escola.

que resultem
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em

toques corporais

Observação: As exigências acima se aplicam também para o aluno que utiliza o
transporte escolar do Colégio ICJ, os que frequentam a Escola de Esportes, o Curso de
Inglês e o Hora Adicional.

18. AÇÕES INSTITUCIONAIS
Conforme a gravidade da falta cometida, a reincidência da infração ou registro
cumulativo de transgressões, o aluno estará sujeito às seguintes sansões,
(conforme Regimento Disciplinar):










Ação educativa;
Advertência oral;
Advertência escrita com comunicação aos pais;
Suspensão de aula;
Suspensão temporária de todas as atividades do colégio;
No caso de danos materiais ao patrimônio escolar, ressarcimento do
valor avaliado;
Estabelecimento de termo de compromisso do que for acordado entre os
responsáveis e o colégio;
Desligamento, por ato da Diretoria, com o cancelamento da matrícula e
expedição de Transferência;
Recusa de renovação de matrícula.

19. SERVIÇOS E PARCERIAS
SECRETARIA ESCOLAR
A Secretaria Escolar do Colégio ICJ emite documentos, via solicitação antecipada
em requerimento próprio, como Histórico Escolar (prazo de 30 dias), Declaração
de Matrícula, Boletim Escolar, entre outros (prazo para entrega da documentação
é de 24 horas e mediante pagamento de taxa na Tesouraria).
TRANSPORTE ESCOLAR ICJ
O Colégio ICJ dispõe de frota própria para transporte escolar, de acordo com as
normas e padrões estabelecidos pela BHTRANS.
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Os serviços de Transporte Escolar deverão ser contratados na recepção do Colégio
onde encontra-se a relação dos bairros atendidos.
Coordenadora Raquel – Telefone (31)3332.6203
Horários de atendimento: 10h30 às 11h30 e das 15h30 às 17h15
ESCOLA DE ESPORTES E ARTE DO ICJ (MINAS TÊNIS CLUBE)
O Colégio ICJ oferece também atividades esportivas extracurriculares na Escola
de Esportes, em parceria com o Minas Tênis Clube. As modalidades oferecidas
são: Futsal, Voleibol, Judô, Jazz, Baby class, Dança do Ventre, Música (Guitarra e
Violão), Futsal Baby e Capoeira.
A matrícula deverá ser realizada na recepção.
Coordenadora Elizete - Telefone (31)3332.6203
Horário de atendimento: 15h às 19h
Obs.: As modalidades esportivas terão turmas confirmadas de acordo com a
demanda de alunos.
HORA ADICIONAL
Visando atender à necessidade das famílias que não podem entrar e/ou buscar o
aluno dentro dos horários preestabelecidos pela escola, o Colégio ICJ oferece o
serviço de Hora Adicional, que pode ser de contratação Diária ou Mensal. A
utilização desse serviço permite que o aluno entre até 2 horas antes do início das
aulas e /ou saia até 2 horas após o término das aulas.


O serviço diário atende a uma necessidade esporádica. Neste caso, os alunos
que permanecem nas dependências da escola, após a tolerância ao término
das aulas, são automaticamente encaminhados para o serviço, que tem
cobrança diária de permanência.



Já o serviço mensal deve ser contratado previamente, via assinatura de
contrato na recepção do colégio, onde encontra-se a tabela de preços.



Este serviço atende inclusive aos alunos da Escola de Esportes e Arte do
Colégio.
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CURSO DE IDIOMAS / NUMBER ONE
O Colégio ICJ possui uma Frente Avançada do Number One Idiomas exclusiva para
os alunos do colégio. Este curso é opcional, após o horário das aulas.
Contato: telefone (31)3371-5717
SEGURO PROTEÇÃO ESCOLAR: UM BENEFÍCIO DO ICJ
Preocupados com a segurança e bem-estar de nossos alunos o Colégio ICJ
disponibiliza, sem nenhum ônus para os responsáveis financeiros, o Seguro de
Acidente Escolar, garantido pela Tokio Marine Seguros. Este seguro protege
nossos alunos contra todo tipo de Acidente e suas Sequelas, dentro da escola ou
em atividades escolares, no território nacional.
SEGURO EDUCACIONAL: GARANTIA DOS ESTUDOS DO SEU FILHO NO CASO DE ALGUMA
EVENTUALIDADE COM O RESPONSÁVEL FINANCEIRO
A formação educacional de nossos filhos é um sonho e uma prioridade dentre
todos os nossos objetivos, porém estamos sujeitos às adversidades que podem
comprometer ou interromper essa formação. A parceria com a Bradesco Seguros
confirma o compromisso do ICJ em zelar pela tranquilidade e segurança de seus
alunos e colaboradores. No caso de um imprevisto com o responsável financeiro
do aluno, como invalidez temporária ou permanente ou mesmo a morte por
acidente ou doença, o Seguro Educacional garante a continuidade dos estudos até
o final do Ensino Médio. Nos casos de desemprego, incapacidade física temporária
por acidente, falência de empresa, etc., o Seguro Educacional garante 03 (três)
meses de mensalidades.
Este serviço é de contratação opcional. Mais informações com Regina: 3261.9848
/ 3261.1616 / 8390.6821 / 9239.7544
GRUPO DE TEATRO (HORÁRIO EXTRACLASSE)
Confirmado mediante número de inscrições de aluno.
LIVRARIA E PAPELARIA CORAÇÃO DE JESUS
Uniformes, livros e materiais solicitados nas listas com descontos à vista e
facilidades para pagar.
Horário atendimento: 8 às 18h
Endereço: Rua Olinda, 209 - em frente ao Colégio ICJ
Telefone: 3025-4305
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RELACIONAMENTO
O Colégio ICJ busca manter sua comunidade escolar informada dos principais
acontecimentos de seu cotidiano e dos alunos. Usa para esta finalidade os
seguintes instrumentos de comunicação:
SITE – que apresenta o colégio de uma forma integral, contando sua história,
calendário letivo, projetos permanentes e os serviços. Possui ainda o Blog que
publica diariamente novidades e notícias;
APLICATIVO ICJ – ferramenta utilizada em dispositivos móveis (smarthphone e
tablet) que agiliza e facilita o recebimento de notícias, circulares e convites;
E-MAIL MARKETING – para disseminação de informações, circulares e notícias;
FALE CONOSCO – o e-mail falecom@colegioicj.com.br é um canal aberto para
envio de questionamentos, dúvidas e sugestões.
REDES SOCIAIS – Facebook , Instagram e Twitter
PORTAL ICJ – acesso às notas, frequência, contrato e boletos.
Mantenha seu cadastro sempre atualizado para ficar por dentro do que acontece!
ALUNO DESTAQUE ICJ
O Programa Aluno Destaque ICJ , destinado exclusivamente aos alunos do 1º ao
3º ano do Ensino Médio, é um incentivo aos esforços àqueles que se dedicam a
alcançar um bom desempenho escolar e os premia com bolsas de até 90% de
desconto nas mensalidades escolares.
Como funciona:
Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, 1º e 2º anos
do Ensino Médio, regularmente matriculados no ano
vigente, que cumprirem os pré-requisitos abaixo listados,
concorrem a 03 (três) bolsas de desconto na mensalidade
escolar, a serem usufruídas no próximo ano letivo.
Critérios para concorrer às bolsas


Se classificar entre as três melhores médias finais do seu ano/série
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Ter frequência escolar anual de 90%
Conduta disciplinar exemplar
Ausência de ocorrências disciplinares
Ter idade compatível com a série/ano
Não possuir nenhuma reprovação curricular
Pagamento regular das mensalidades escolares
Obter a indicação do Conselho de Classe

Dos alunos que cumprirem todos os pré-requisitos acima serão selecionados
os três alunos que tiverem as três melhores médias em todas as disciplinas do
9º ano do Ensino Fundamental, 1º e 2º anos do Ensino Médio.
Em caso de empate, os critérios de desempate serão:




1º - Maior nota em Português
2º - Maior nota em Matemática
3º - Avaliação no Conselho de Classe

Distribuição das bolsas




1º lugar – bolsa de 90%
2º lugar – bolsa de 50%
3º lugar – bolsa de 30%

Observações:









Alunos que já possuem bolsas garantidas por outras instituições ou
descontos não podem participar;
No caso de desistência ou transferência, em qualquer fase do
programa, o aluno perde o direto à bolsa e a mesma não será
repassada para outro aluno;
Este benefício é exclusivo para pagamento da mensalidade escolar,
não incluindo material escolar, outras taxas e serviços;
A distribuição das bolsas será reavaliada pela Direção do Colégio ICJ e
Coordenação Pedagógica a cada ano;
Este programa/beneficio é ofertado por liberalidade do Colégio ICJ,
podendo ser cancelado e/ou encerrado pela direção a qualquer
momento;
A distribuição das bolsas é reavaliada a cada ano, de acordo com os
itens “Critérios para concorrer às bolsas” e “Distribuição de bolsas”
descritos acima;
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Os alunos ganhadores das bolsas concorrem novamente, ao término
de cada ano letivo, à distribuição das bolsas para o ano seguinte;
Não havendo alunos que cumpram todos os requisitos dos “Critérios
para concorrer às bolsas”, o Colégio ICJ não fará a distribuição das
bolsas.

20. PROJETOS DE MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
PENSE MATEMÁTICA
É um programa multiplataforma com o objetivo de dar sentido à aprendizagem
de Matemática, tornando o processo muito mais encantador e envolvente. Há
uma série de recursos pedagógicos para desenvolver o pensamento matemático
dos alunos. Possui um programa complementar à grade curricular, que possibilita
gostar da área desde os primeiros anos escolares.
O Programa Pense Matemática está centrado nos estudos de grandes educadores
como Reuven Feuerstein e Vygotsky.
As aulas são ministradas por professores do Colégio no Laboratório de Inovação
especialmente preparado para a aplicação da metodologia.
O Programa Pense Matemática é desenvolvido na Educação Infantil (1º e 2º
períodos), na Educação Fundamental I (1º ao 5º ano) e no Ensino Fundamental II
(6º ao 8º ano).
ROBÓTICA
É um projeto de caráter multidisciplinar, integrando conceitos de disciplinas como
Matemática, Mecânica, Física, Informática e outras. Uma ótima ferramenta de
auxílio ao ensino na combinação de diversas áreas do conhecimento.
Nas aulas de Robótica são utilizados kits de montagem, motores, sensores,
lâmpadas e demais materiais. Tudo isso para desenvolver no aluno, através da
teoria X prática, postura empreendedora, senso crítico, criatividade, autonomia e
capacidade de solucionar problemas.
A Robótica faz parte da rotina dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e dos
1º e 2º anos do Ensino Médio.
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GESTÃO EMPREENDEDORA
A educação empreendedora para o Ensino Médio está estruturada com o objetivo
de promover o desenvolvimento integral dos jovens, procurando estimular o
protagonismo juvenil, sensibilizar e preparar os estudantes para os desafios do
mundo do trabalho.
FORMAÇÃO HUMANA
A Formação Humana é um programa educacional de compreensão de valores
dirigido às necessidades das crianças e jovens.
Consiste em práticas pedagógicas específicas que conduzem os alunos ao uso da
convivência social, da solidariedade humana, da preservação da vida no planeta.
Dedica-se assim à construção de valores pautados nos princípios éticos da
autonomia, da vida cidadã, do bem-estar social, da paz e da harmonia entre as
pessoas em seus deveres e direitos no respeito à ordem democrática.

“Escola abençoada, um ambiente para amar.
Lugar de gente feliz que faz do aprender
Novas possibilidades para a vida”.
Elza Gonçalves Fabel (in memorian)
Fundadora do Colégio ICJ
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