




APRESENTAÇÃO

Prezado(a)educando(a),

O Instituto é uma Escola católica que, há mais de 90 anos, educa crianças e jovens em
Divinópolis, para serem felizes e contribuírem para a transformação da sociedade.

Nossa missão é promover uma Educação fundamentada em valores cristãos,

contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que atue na sociedade de forma
justa, compassiva, criativa e empreendedora.

Nesses dois últimos anos, passamos por momentos bastante desafiadores devido à

pandemia, mas com a graça de Deus, estamos vencendo. Sejamos gratos a Deus pelo
dom da nossa vida e por tudo o que somos e temos.

Como Escola Católica, nós do Instituto, queremos que você, querido (a ) educando (a),

seja uma pessoa reconhecida e acolhida na sua totalidade, em todas as suas

dimensões (física, intelectual, psicológica, social, moral e espiritual). Acolhemos
também sua família. Ela é muito importante no seu processo educativo.

Pensando nisso, é que elaboramos este manual q u e t r a z o r i e n t a ç õ e s

i m p o r t a n t e s p a r a v o c ê . Ele contém informações que o(a) ajudarão na sua

organização enquanto estudante. Você é o centro de todo o processo educativo e, por
isso, queremos ajudar você a ser o protagonista da sua história.

Vamos juntos, pautados nos valores que constroem e edificam nossa vida de cristãos,

de modo especial, no respeito, no diálogo, no a c o l h i m e n t o e compromisso,

fazer um trabalho de qualidade tanto no aspecto do conhecimento, quanto no da

convivência.

Para você que escolheu c o n t i n u a r f a z e n d o parte da história do Instituto,

asseguramos nosso apoio em mais um ano de caminhada. Nosso único propósito é

que você seja uma pessoa feliz e comprometida com a sua história e com história
das pessoas que Deus coloca em sua vida.

Bem-vindo(a)!
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1. FILOSOFIA EDUCACIONAL

O  Instituto  Nossa  Senhora  do  Sagrado  Coração  é  uma  Escola  de

caráter confessional católica, cuja missão é promover uma educação fundamentada

em valores cristãos, contribuindo para a formação da pessoa humana que atue na

sociedade de forma justa, compassiva, criativa e empreendedora.

O trabalho educativo do Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração

se pauta numa proposta Evangélico-libertadora, em que a opção pela pessoa na sua

vocação fundamental de comunhão e participação se constrói numa nova concepção

de Pessoa, de Educação, de Igreja, de Sociedade, tendo como principais objetivos:

2. VISÃO

Ser reconhecida como uma escola de excelência na abordagem de

conteúdos e aprovações, buscando, dentro de uma visão cristã, a formação integral 

do aluno.

3. PRINCÍPIOS

➢ A exemplo de Maria, ser no mundo o coração de Deus.

➢ Visão cristã em todo o processo educativo.

➢ Imprimir visão cristã em todo o processo   educativo;
➢ Habilitar o educando na busca da integração social e senso crítico da
realidade;

➢ Capacitar o educando para a aquisição de valores humanos e cristãos;

➢ Orientar o educando para o testemunho de doação de serviço como proposta à

➢ vocação cristã, levando-o a ser força atuante na construção de um mundo mais

➢ humano e mais justo;

➢ Desenvolver suas potencialidades, físicas, morais, intelectuais e espirituais, de

➢ maneira a atingir sua autêntica liberdade.
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➢ Educação solidária que passa pelo coração.

➢ Compromisso com os mais necessitados.

➢ Valorização e respeito à vida e à biodiversidade.

➢ Atitude ética e valorização das relações interpessoais.

➢ Respeito à diversidade.

➢ Interação escola-família-comunidade.

➢ Práxis pedagógica para a construção da autonomia.

➢ Tecnologia a serviço da humanização.

4.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.1. DIREÇÃO

A  Diretora  é  responsável  pela  organização geral  da  Escola,  pelo

planejamento, pela execução e avaliação de todos os serviços escolares

4.2.SERVIÇOS DE APOIO

➢ COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

O  Serviço  de  Coordenação  Pedagógica  é  responsável  por  criar

estratégias para o desenvolvimento das habilidades e competências, junto ao corpo

docente e em apoio ao corpo

desenvolvimento do processo

acompanhar o aluno, junto à

potencialize suas habilidades

discente, acompanhando, avaliando e mediando o

de  ensino  e  aprendizagem.  É  responsável  por 

família,  proporcionando  condições,  para  que  ele

e  competências,  encontrando  alternativas  para  o

desenvolvimento dos aspectos emocional, comportamental, social e pedagógico.

➢ SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA - SOR/PASTORAL

É o serviço que tem como objetivo promover a vivência de valores

humanos e cristãos em toda a comunidade educativa.
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➢ SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social atua junto à direção no atendimento às famílias para a

concessão de bolsas de estudo.

➢ TESOURARIA

É o serviço responsável pela organização de cobranças de taxas e

mensalidades escolares.

Obs.: O pagamento das mensalidades é efetuado somente em Agência

Bancária.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

7h30min às 11h30min

13h às 17h

➢ SECRETARIA

É o serviço responsável pela documentação dos alunos e da escola.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

7h às 17h30min

5. ESPAÇOS PEDAGÓGICOS

Aqui  contamos  com  diversos  espaços  que  cooperam  com
construção e interação do conhecimento, promovendo as relações interpessoais:

➢ Playground Coberto

a

➢ Espaço “ComVida”

➢ Quiosque – Espaço de convivência do aluno

➢ Biblioteca informatizada e sala de estudos

➢ Sala de Artes

➢ Sala de estimulação e motricidade

➢ Cozinha Experimental

➢ Brinquedoteca

➢ Espaço Bom Pastor

➢ Espaço de Nossa Senhora do Sagrado Coração

➢ Piscinas

➢ Salas de Aula Interativas

➢ Capela

➢ Quadra Poliesportiva

➢ Caixa de areia

➢ Laboratório de Ciências Naturais

➢ Biblioteca

➢ English Experience

➢ Jardim São José

➢ Sala Interativa

➢ Auditório     para

➢ Informatizado

Eventos Climatizado e



6
6. PARCERIAS

6.1. FAMÍLIA-ESCOLA

Esta parceria baseada na cooperação, no respeito e na confiança, é

imprescindível para o sucesso da educação das nossas crianças e jovens, uma vez

que nossos objetivos são comuns: a formação do caráter, a construção de

conhecimento e a autorrealização de cada um deles.

6.3. SEGURO ESCOLAR

Contamos com o apoio da “Metlife”, que atende à necessidade do(a)

aluno(a), do professor e colaborador em caso de acidente e propicia à família 

tranquilidade e amparo.

6.4. LANCHONETE “J ÚLIO  CHE VALIER”

Contamos com a parceria da Lanchonete “Padre Júlio Chevalier”, onde

encontramos um cardápio variado e rico em qualidade de alimentos.

6.5. SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO  - a partir do 2o período

O conhecimento é a nossa maior riqueza e se torna ainda mais valioso,

quando é compartilhado.

O Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração tem um compromisso

com a educação de qualidade. Por isso, escolhemos o Sistema de Ensino Poliedro,

que alia formação e tecnologia a um método de ensino educacional inovador e

focado nos melhores resultados. Investimos na parceria INSSC/POLIEDRO, fazendo

um trabalho em conjunto para enriquecer ainda mais o conhecimento aqui construído.

A nossa proposta é oferecer um material contextualizado que:

➢ valorize os conhecimentos prévios dos alunos e o meio em que vive;

➢ incentive  o trabalho conjunto das disciplinas escolares na construção do saber
comum;

6.2. PROGRAMA BILINGUE – INTERNATIONAL SCHOOL

Iniciaremos o Programa Bilíngue com os alunos do 1º período. Os materiais

pedagógicos da Coleção Little Explorer são adaptados para a idade dos alunos,

estimulando seu protagonismo e o desenvolvimento motor.
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➢ proponha  o  ensino  em  espiral  – com  os  conhecimentos  sendo  explorados  e 
aprofundados a cada ano;

➢ promova a formação de um aluno questionador e autônomo, protagonista do seu

próprio processo de aprendizagem.

PORTAL EDROS / APLICATIVO P+

O  Sistema  de  ensino  Poliedro  pesquisa  e  desenvolve  soluções

tecnológicas completas para a prática pedagógica. O Portal Edros é um canal de

comunicação e interação entre o Sistema Poliedro e os alunos, responsáveis,

direção, coordenação e professores. Nesse canal, são disponibilizadas diversas

ferramentas e conteúdos didáticos. O P+ é um aplicativo educacional multiplataforma

que utiliza conceitos de aprendizagem adaptativa para ajudar os alunos no processo

de ensino e aprendizagem. Tanto os alunos quanto os pais podem acessá-lo por

meio de um PC conectado à internet ou baixar o aplicativo em celulares ou tablets.

Essas ferramentas promovem um estudo adequado, que respeita as necessidades e

as demandas específicas de cada estudante.

Obs.: A senha e o login serão entregues no início do ano.

7. METODOLOGIA : ENSINO E APRENDIZAGEM

A  Educação  Infantil  é  parte  integrante  da  Educação

Básica. Segundo a nova Base Nacional Comum Curricular e de

acordo com os eixos estruturantes (interações e brincadeira), devem

ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as

crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: Conviver,

Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. Contemplando estes Direitos 

de Aprendizagem e com o objetivo de desenvolver em nossas crianças as

habilidades contidas neles, utilizamos a Pedagogia de Projetos. Nessa metodologia, 

o conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em que são 

utilizados, sendo impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais. É 

um  processo  global  e  complexo  onde  o  conhecer  e  o  intervir  no  real  não  se

encontram dissociados. Aprende-se participando, interagindo e brincando.
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7.1.ENSINO HÍBRIDO

Trabalhamos com o ensino híbrido, uma modalidade de educação que

traz o melhor dos dois mundos: o online e o off-line. Esta forma de ensino é o elo 

entre os dois modelos de aprendizagem: o presencial e o online. Ou seja, parte do

processo  ocorre em sala de aula, em que os alunos interagem  entre  si  trocando

experiências. Já o online utiliza meios digitais para que o aluno tenha mais autonomia

à forma de aprendizagem. Assim sendo, as duas modalidades se completam, pois 

proporcionam diferentes experiências na forma de aprendizado.

8. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A  avaliação  na  Educação  Infantil  é  realizada  através  de

estratégias previstas no Projeto Político- Pedagógico, que permitem

o acompanhamento e o registro de etapas alcançadas nos cuidados

e na educação das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo

para o acesso ao Ensino Fundamental.

A avaliação é realizada diariamente, através de observações e registros do

desenvolvimento integral do aluno. Ao final de cada semestre, o resultado é

apresentado aos pais ou responsáveis através de relatório individual e portfólio do

aluno.

9. REUNIÕES DE PAIS E MESTRES

Durante o ano letivo são realizadas reuniões de Pais e Mestres. 

Nestas reuniões são apresentados os portfólios e relatórios individuais dos alunos.

Também  proporcionamos  momentos  de  reflexão  com  as  famílias,  encontros e

palestras,  quando  a  participação  dos  pais  é  fundamental.  Estas  reuniões  são

agendadas no cronograma anual.

Caso  haja  necessidade  de  conversar  com  a  professora  antes  das  datas 

agendadas, os pais deverão marcar um horário com a Coordenação.
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10. HORÁRIO DAS AULAS

A entrada das crianças da Educação Infantil é feita pela Rua Rio de

Janeiro, nº 610. O horário é de 13h15 às 17h45, com 15 minutos de tolerância

(entrada e saída). Em caso de atraso, o responsável deverá encaminhar a criança à

portaria da Av. Sete de Setembro, que descerá com a auxiliar, não sendo permitida a

entrada do responsável. Após esse horário será permitida a entrada da criança com

justificativa à Coordenação. Ao término das aulas, o portão da Educação Infantil será

aberto às 17h40min.

Para segurança e organização interna, em caso de necessidade de o

responsável deixar a criança antes do horário estabelecido pela Escola na portaria da

Av. Sete de Setembro, deverá entregar uma solicitação por escrito à Coordenação.

Contamos com a compreensão de todos, lembrando que tais medidas serão tomadas

para o controle da escola e a segurança das crianças.

No final das aulas, a criança só será entregue aos seus responsáveis.

Caso outra pessoa venha buscá-la, os pais deverão comunicar à professora através

da agenda.

Solicitamos às famílias que durante o horário da saída, evitem conversar com a

educadora responsável pelas crianças.

É necessário observar que, se seu filho já está sob seu controle, outros

ainda precisam dos cuidados dela. Após a liberação da criança aos pais ou

responsáveis, a Escola se exime de qualquer responsabilidade sobre ela.

10.1. FREQUÊNCIA

A  assiduidade  e  frequência  dos  alunos  asseguram-lhes  a  continuidade

educativa, as exigências e necessidades de sua formação.

As famílias são convidadas a atuar juntamente com a escola, assumindo o

próprio papel e reforçando nos filhos os princípios de responsabilidade quanto às

ausências, os atrasos e as saídas antecipadas.
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11. ADAPTAÇÃO (alunos maternal 2 e novatos

O processo de adaptação é um momento delicado, pois a criança está

ingressando em um ambiente novo, coletivo e com regras diferentes das de casa,

passando a conviver com adultos e crianças inicialmente estranhos. É um momento

que pode gerar insegurança e ansiedade, tanto para a criança quanto para a família.

A paciência, a sensibilidade e a segurança norteiam esse processo de

adaptação. Confiar na escola, sabendo que seus profissionais estão aptos e são

receptivos ao ingresso da criança no ambiente escolar, fará com que o processo seja

mais tranquilo e eficaz.

Dia após dia, os vínculos vão se criando: professores, coleguinhas,

atividades fazem com que a criança e sua família passem a se sentir cada vez mais

seguras.

Não existe um tempo determinado para essa transição. Em geral, o

período inicial da adaptação dura entre uma ou duas semanas, mas depende da

criança, da família e de suas experiências anteriores relacionadas às separações que

enfrentamos na vida.

Mesmo que a criança fique na escolar por um curto período de tempo, é

importante que a frequência seja contínua.

A adaptação acontecerá na primeira semana de aula. Nesse período teremos

horários especiais, observando as necessidades individuais das crianças.

12. FORMAÇÃO DE TURMAS

A formação de turmas é de competência exclusiva da Escola,  que se valerá de

critérios estabelecidos pela Coordenação e Direção.

Os pedidos de mudanças de turmas serão analisados pela Equipe.

13. AGENDA ESCOLAR

O  uso  da  Agenda  Escolar  é  obrigatório  para  todos  os  alunos  da

Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Ela é indispensável na
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comunicação família-colégio. Solicitamos aos pais que consultem-na diariamente;

pode haver recados para assinar. A assinatura do responsável nos assegura de que 

os receberam.

14. CANTINHO DA LEITURA E BIBLIOTECA JÚLIO CHEVALIER

É  essencial  a  presença  de  bons  livros  em  casa  e  na

escola. Cada sala de aula tem seu “Cantinho de Leitura”. No início

do ano letivo, a professora apresentará aos pais a lista de livros

selecionados para sua turma. Cada criança irá contribuir com um

livro.

Além do cantinho da leitura, as crianças frequentam a biblioteca da 

escola que possui um grande acervo de livros literários adequados à idade.

A partir do 2o período, as crianças poderão retirar livros da biblioteca da

escola, mediante a apresentação da carteirinha de estudante.

15. UNIFORME ESCOLAR

O uso do uniforme escolar é obrigatório.

As crianças da Educação Infantil participam de atividades 

motoras diariamente. Para maior segurança das crianças, solicitamos 

que  faça parte do uniforme, calçado que dê firmeza aos pés, evitando 

croks e tênis com cadarço.

O uniforme e todo material escolar devem ser identificados com

nome completo do aluno.

o

A Direção da Escola não se responsabilizará pelos desvios de  objetos

ou dinheiro dos alunos, bem como qualquer outro material.

16. MERENDA

Um dos nossos objetivos é estimular as crianças para uma alimentação

saudável e natural. Para isso é importante que os pais preparem uma merenda

balanceada, evitando frituras, guloseimas, chips, refrigerantes e sucos

industrializados.
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Todos os  dias oferecemos a  “Roda de  Frutas”,  para isso  solicitamos

que as crianças tragam uma fruta nos seguintes dias:

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Para evitar o desperdício,

as frutas não consumidas serão guardadas no refrigerador e servidas

nos demais dias da semana.

A cantina também oferece lanche saudável. Mensalmente ela envia um 

cardápio onde os pais poderão acompanhar o lanche de seu(sua) filho (a).

Obs.: 1- Não é permitido trazer guloseimas para as crianças na escola.

2 - Para segurança das crianças do maternal 2,  solicitamos que os pais não enviem 

pipoca para o lanche.

17. MEDICAÇÃO

Não  é  recomendável  que  a  criança  venha  à  Escola  doente  ou

indisposta.

Em caso de doença contagiosa, ela deverá apresentar, ao retornar às

aulas,  um  atestado  médico  comprovando  seu  pleno  restabelecimento.  Esta  é  a 

maneira de zelar pela saúde de todos da comunidade escolar.

Preferencialmente, os medicamentos  com receita  deverão  ser

ministrados fora do horário de aula. Caso não seja possível, a prescrição médica,

com instruções sobre os horários e sobre as doses dos medicamentos, deverá ser

comunicada na agenda escolar do aluno. Os medicamentos serão ministrados

somente com a autorização escrita e assinada pelos pais.

Pedimos aos pais para não retirarem os filhos no horário de aula para 

consultas médicas ou outros. Caso haja necessidade, o aluno não poderá voltar às

aulas. Tal medida evitará maiores transtornos para o aluno e para o professor.

18. DIA DO BRINQUEDO

As crianças poderão trazer brinquedos para a escola somente na

sexta-feira. É importante evitar brinquedos que incentivem a violência.

A escola não se responsabilizará por perdas ou danos aos brinquedos.
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19. ANIVERSÁRIOS

Os aniversários serão comemorados somente entre os alunos da

turma.

Os  pais  que  desejam  que  o  aniversário  de  seu  (sua)  filho(a)seja

comemorado na Escola, deverão procurar a professora com antecedência e  seguir 

as orientações abaixo:

❖ Providenciem os convites para serem entregues às crianças;

❖ Preferencialmente, tragam o lanche em embalagens individuais;

❖ Evitem frituras;

❖ Neste dia as guloseimas são autorizadas, mas sem exagero;

❖ Troquem o refrigerante pelo suco individual;

❖ Não é permitido trazer enfeites para ornamentar a sala;

❖ O lanche que será servido deverá ser entregue à professora no início da aula;

❖ Não será permitido aos alunos saírem antes do término das aulas para

comemoração de aniversários;

❖ Caso a família decida comemorar o aniversário fora da escola, levando as crianças

de Trenzinho da Alegria, deverá estar ciente de que é responsável por encaminhar as

crianças até o veículo.

❖ A simplicidade e a organização são ingredientes fundamentais para o sucesso do

evento.
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20. AULAS ESPECIALIZADAS

20.1. EDUCAÇÃO MUSICAL – PARA TODOS

A  música  ajuda  a  afinar  a  sensibilidade  das  crianças,

aumenta a capacidade de concentração, desenvolve o raciocínio

lógico-matemático e a memória, além de ser uma fonte

desencadeadora de emoções. Os benefícios de uma boa iniciação

musical se estenderão às demais áreas de aprendizagem.

A Educação Musical em nossa escola é vista como um importante mediador do

desenvolvimento da criança nas suas habilidades físicas, mentais, verbais, sociais e

emocionais. A criança é levada a praticar, a reconhecer e descobrir o ritmo e o som

de maneira livre e organizada, a partir de movimentos corporais e de utilização de

instrumentos de percussão.

20.2. ENSINO RELIGIOSO – PARA TODOS

As aulas de Ensino Religioso, na Educação infantil,

têm por objetivo despertar no aluno a capacidade de observar 

o seu corpo, as pessoas com quem convive e a natureza que

o rodeia.

Através de histórias, filmes, músicas e rodas 

informativas, os alunos trocam ideias, sobretudo, o que há

em nossa volta e isso  nos remetem ao Autor e Criador da vida e da natureza: Deus.

20.3.PSICOMOTRICIDADE – PARA TODOS

Na  infância,  o  corpo  em  movimento  constitui  a  matriz  básica  da

aprendizagem pelo fato de gestar as significações do aprender, ou seja, a criança 

transforma  em  símbolo  aquilo  que pode  experimentar   corporalmente   e  seu

pensamento se constrói, primeiramente, sob forma de ação.
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O movimento constitui-se em uma linguagem que permite à  criança

agir, atuar sobre o meio físico e o ambiente humano.

Ao se movimentar, a criança expressa sentimentos, emoções e pensamentos.

As atividades são trabalhadas de forma lúdica, desenvolvendo os

aspectos motores, cognitivos e afetivos por meio de jogos, brincadeiras e atividades

rítmicas.

20.4.LÍNGUA INGLESA – 1O E 2O PERÍODOS

Um dos objetivos gerais do ensino de Inglês na Educação Infantil é o de

despertar o interesse do aluno pelo idioma, respeitando o universo infantil, numa

metodologia que enfatiza a compreensão e comunicação oral. A criança aprende num

Contexto natural e espontâneo (adequado à sua faixa etária) por meio de atividades

lúdicas e dinâmicas.

O vocabulário é desenvolvido através de situações cotidianas em sala de aula e

de projetos de integração interdisciplinar de acordo com o interesse de cada grupo.

Valorizar a expressão, criatividade e iniciativa da criança é uma forma 

de promover aos alunos uma construção ativa de seus conhecimentos.

Os  alunos  se  desenvolvem  através  de  um  processo  dinâmico de

construção coletiva de conhecimento.

20.5. LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS – 1º e 2º PERÍODOS

No Laboratório de Ciências são privilegiadas  situações que envolvam

pesquisa, experimentação,  observação, interpretação,  comparação,  confronto de

ideias e opiniões em torno do assunto tratado e registro dos procedimentos.

Os professores preparam as aulas a serem ministradas de acordo com 

a demanda dos projetos para enriquecer e ilustrar os conteúdos estudados.
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20.6. CAIXA DE AREIA – PARA TODOS

As  brincadeiras  na  caixa  de  areia  promovem  uma  infinidade  de

benefícios para a criança, estimula habilidades psicomotoras e socioemocionais.

É um local em que a criança aprende a respeitar o espaço do outro, entendendo 

mais sobre o convívio coletivo.

Desenvolve  os  sentidos:  tato  (texturas,  temperatura),  visão,  olfato

(aromas diferente) e audição (escutar o outro).

Este espaço também é utilizado para o aprimoramento da escrita de

letras e numerais, desenvolvendo a coordenação motora fina. Conceitos matemáticos

importantes para o desenvolvimento da criança como cheio/vazio, pesado/leve,

mais/menos, um pouco mais/um pouco menos, também são desenvolvidos neste

espaço lúdico de aprendizagem.

A caixa de areia auxilia no trabalho quando a criança está agitada, pois 

tranquiliza e faz com que se concentre na atividade.

Desenvolve também a criatividade, a expressão e o desenvolvimento

do jogo simbólico: a areia se transforma em bolo de aniversário, torres e

estradas e obstáculos que nesta aventura precisam ser transpostos.

castelos,

21. OUTRAS INFORMAÇÕES

Excursões, visitas, apresentações artísticas etc., serão comunicadas no decorrer do

ano letivo.



22. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CULTURAIS

❖ Palestras educacionais

❖ Excursões

❖ Projetos

❖ Festa Junina

ESPORTIVAS

❖ Gincanas e campeonatos

SOCIAIS

❖ Campanhas Assistenciais

❖ Programa “Construindo Relações”

❖ Dia das Mães / Dia dos Pais/ Festa da Família

❖Momentos Cívicos

❖ Semana da Criança

❖ RELIGIOSAS

❖Momento Sagradinho

❖ Celebrações Eucarísticas

❖ Capelinha de Nossa Senhora (visita às famílias)

❖ Coroação de Nossa Senhora do Sagrado Coração

❖ Páscoa Solidária

❖ Programa “Semeando Valores”

ATIVIDADES EXTRAS

❖ Futsal

❖ Ginástica Rítmica

❖ Balé

❖ Judô

❖ Horário 17h50 às 18h50
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INSTITUTUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES -2022

JANEIRO 01 - Confraternização Universal 
03 a 31 - Férias Escolares

D S T Q Q S S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FEVEREIRO 01 - Férias escolares
2 a 4 - Reunião pedagógica
03 - Reunião de pais 
07 - Início do ano letivo / Início do  1º Trimestre
08 – Inicio das aulas para o Maternal II 
28 - Recesso de carnaval

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

MARÇO 01 - Carnaval
02 - Quarta-feira de Cinzas (Recesso)
19 - Sábado letivo: Dia de São José - Todos os segmentos
*Momento Sagradinho (2º Período/ EI)

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ABRIL 09 – Sábado Letivo 
11 a 13 - Vivência da Semana Santa
14 - Quinta-feira Santa- Feriado
15 - Sexta-feira Santa (Paixão) - Feriado
17 - Domingo de Páscoa
19 – Celebração de Páscoa
21 - Feriado - Tiradentes 

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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MAIO
01 - Dia do Trabalho
06 - Término do 1º Trimestre
09 - Início do 2º Trimestre
14 - Sábado letivo - Dia das Mães 
18 - Reunião de Pais
23 a 31 - Novena à Nossa Senhora - Rede de Ensino
31 - Coroação de Nossa Senhora
*Momento Sagradinho (1º Período/ EI)
*Missa das Mães

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUNHO 01 - Aniversário da Cidade - Feriado
10 - Festa Junina
15 - Aniversário do Instituto
16 - Corpus Christi - Feriado
17 - Recesso
22 a 23 - Tríduo ao Sagrado Coração - Rede de Ensino
24 - Festa do Sagrado Coração
*Momento Sagradinho (Maternal III/ EI)

D S T Q Q S S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JULHO *Momento Sagradinho (Maternal II/ EI)
16 a 31 - Recesso Escolar

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AGOSTO 01 - Reunião Pedagógica
02 - Início das aulas - Segundo semestre
20 - Sábado letivo - Dia dos Pais 
30 - Aniversário da Congregação – 148 anos  
31 - Término do 2º Trimestre
*Momento Sagradinho (2º Período/ EI)
*Missa da Família

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 18 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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SETEMBRO 01 - Início do 3º Trimestre
07 - Independência do Brasil 
15 - Reunião de Pais
27 a 29 - Vivência Bíblica (Todos os segmentos)
*Momento Sagradinho (1º Período/ EI)

D S T Q Q S S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OUTUBRO - Mês da Missões 03 a 07 - Semana das Crianças
10  a 14 - Recesso Escolar
12 - Dia de Nossa Senhora Aparecida
15 - Dia do Professor
29 - Sábado letivo - Projeto Global (Todos os segmentos)
*Terço com as Famílias (Infância Missionária)
*Momento Sagradinho (Maternal III/ EI)

D S T Q Q S S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRO 02 - Finados - Feriado
07 - Campanha Natal Solidário
14 - Recesso Escolar
15 - Proclamação da República 
20 - Dia da Consciência Negra
*Momento Sagradinho (Maternal II/ EI)
*Encontro das turmas – 2º Período /1º Ano

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DEZEMBRO 02 - Encerramento da Campanha de Natal
07 - Reunião de Pais 
08 - Imaculada Conceição – Feriado
14 - Festa de Encerramento 
15 a 23 - Novena de Natal - Rede de Ensino
16 - Término do ano letivo / 3º Trimestre
25 - Natal

D S T Q Q S S

1 2 3

4 6 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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EMPRESAS CREDENCIADAS




