
 
90 ANOS COMPROMETIDA COM O FUTURO! 

  

 
CIRCULAR  

ANO LETIVO DE 2020 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

 

 

      Sejam bem-vindos!   
 

     A Escola Nossa Senhora do Carmo pertence à Rede ICM de Educação da Congregação das Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria e completará em 2020, 90 ANOS DE HISTÓRIA, GARANTINDO A EXCELÊNCIA HUMANA E 

PEDAGÓGICA, COMPROMETIDA COM O FUTURO. Todos os eventos que serão realizados, em 2020, farão 

referências aos 90 anos.  

     O nosso fazer educativo favorece a construção do conhecimento e do desenvolvimento humano, científico, tecnológico 

e espiritual, contribuindo na formação de cidadãos capazes de analisar, compreender, posicionar-se e intervir na realidade, 

promovendo transformações sociais, com vistas ao bem-estar da pessoa e do coletivo. 

     Nossa MISSÃO é promover Educação de Excelência, que priorize a vida e a ciência, contribuindo para a formação de 

pessoas conscientes e solidárias, comprometidas com a construção de um mundo melhor.  

     A PROPOSTA DE VALOR desenvolvida na Rede ICM de Educação tem como princípio o desenvolvimento integral 

da pessoa. Sendo assim, realiza o seu fazer pedagógico atento às demandas atuais e futuras no cumprimento de uma 

educação de excelência humana e acadêmica. 

     Na Educação Infantil desenvolvemos na criança:  

- Identidade e Autonomia 

- Criatividade 

- Aprendizagens em Linguagens Diferentes 

- Cuidado, Convivência e Afeto 
 

     Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º AE) ampliamos a socialização e conhecimento do aluno através da: 

- Cooperação e Consciência Coletiva 

- Iniciação Científica e Aprendizagem Investigativa 

- Competência Comunicativa 

- Consciência Ecológica 

- Educação Financeira 
 

     Os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º AE) consolidam os conhecimentos adquiridos, impulsionando o 

desenvolvimento intelectual do aluno, ampliando suas experiências e práticas socioculturais através do/da: 

- Protagonismo e Liderança 

- Cientificidade e Desenvolvimento Tecnológico 

- Aprender a Aprender 

- Sustentabilidade e Cuidado com o Mundo 

- Autogestão Financeira 
 

 

 

 

                    INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

I.  HORÁRIO DAS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO:      
    - turno da manhã - 7h às 11h30min 

    - turno da tarde - 13h às 17h30min 
 

Obs. 1:  Os alunos do 6º e 7º Anos, turmas da manhã, sairão em um dia da semana, às 12h20min e as turmas da tarde  

entrarão às 12h10min. No 1º dia de aula, receberão o horário de aulas. 
 

Obs. 2: Os portões fecharão às 7h15min e 13h15min. O aluno da Educação Infantil ao 9º ano que chegar, após o 

fechamento dos portões, terá notificação na agenda e o responsável deverá assiná-la.  

Obs.  3:  O portão lateral, situado à Rua Carlos Venceslau, abrirá às 6h45min (manhã) e às 12h45min (tarde).  

            

     Pela RECEPÇÃO, a entrada dos alunos será permitida somente depois do fechamento dos portões às 7h15min e às 

13h15min. 
 

II.  UNIFORME ESCOLAR – Em 2020, é obrigatório o USO DO NOVO UNIFORME para todos os alunos. 



III.  ATESTADO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA FAZER AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
     

        O aluno só poderá participar das aulas práticas de Educação Física se apresentar ATESTADO MÉDICO, 

conforme Lei nº 6545 de 02 de outubro de 2013. 

 O ATESTADO MÉDICO deverá ser entregue, na secretaria da escola, até o dia 10 de fevereiro de 2020.   

 

IV. CELULAR E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

      - Lei nº 4.734 de janeiro de 2008 - Proibido o uso de CELULAR E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (game, 

ipod,  mp3 ..., equipamento eletrônico e similar) em sala de aula. 

      Parágrafo único.  Quando a aula for aplicada fora da sala específica, aplica-se o princípio desta lei. 
(Publicada no D.O. Rio, 22/01/2008) 

       Caso haja algum incidente, o(a) professor(a) recolherá o aparelho que será entregue somente ao responsável do(a) 

aluno(a). 
 

V. BICICLETAS 
      A escola não se responsabilizará pelas bicicletas que ficam no pátio, já que, na saída, o fluxo de pessoas é grande e os 

inspetores estão ocupados em atender alunos e pais. A bicicleta é de inteira responsabilidade de seu condutor, por isso se 

faz necessário o uso da corrente com o cadeado. 
 

VI. AGENDA: Obrigatória no uso diário e os comunicados são feitos por seu intermédio. 
 

VII. BIBLIOTECA 
      Para que os alunos do 7º ao 9º ano possam utilizar a biblioteca para pesquisa, é necessário que procurem a Eline, 

bibliotecária, para que façam o agendamento com ANTECEDÊNCIA. 

A biblioteca funciona para pesquisa no horário das 8h às 11h para os alunos do turno da tarde e das 13h30min às 

16h30min para os alunos do turno da manhã. Os alunos deverão estar uniformizados. 
 

VIII. CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 (Recessos/Feriados) 
 

- 24 a 28/02 - Recesso de Carnaval 

- 10/04 - Feriado - Sexta-feira Santa   

- 21/04 - Feriado - Tiradentes                                                                     

- 23/04 - Feriado - São Jorge 

- 01/05 - Dia do Trabalho - Feriado 

- 11/06 - Corpus Christi - Feriado  

- 12/06 - Recesso Escolar 

- 20 a 31/07 - Recesso Escolar 

- 07/09 - Feriado - Independência 

- 12/10 - Feriado - Nossa Senhora Aparecida 

- 15/10 - Dia do Professor - Direito Trabalhista - Recesso Escolar 

- 02/11 - Feriado - Finados 

- 15/11 - Feriado - Proclamação da República  

- 20/11 - Feriado - Dia da Consciência Negra  
 

IX. REUNIÃO DE PAIS e ENTREGA DE BOLETINS TRIMESTRAIS em 2020:     

 1º Trimestre - Dia 23 de maio de 2020.  

 2º Trimestre - Dia 05 de setembro de 2020. 

 

     Os alunos receberão, com alguns dias de antecedência, as informações sobre os dias das Reuniões Pedagógicas, dos 

Conselhos de Classe e horário das Reuniões de Pais. 
 

X.  EQUIPE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA - No início de fevereiro de 2020, enviaremos os horários de 

trabalho e atendimento de cada setor. 
       
 

CALENDÁRIO 2020 

 

 

 

JANEIRO 

 

 

 Dia 06/01/2019 - Retorno das atividades na Tesouraria e na Secretaria. 

Horário de atendimento: 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min 

 Para o Responsável Financeiro que não conseguir imprimir o BOLETO de janeiro, pelo Portal 

Acadêmico, a entrega do mesmo será, a partir do dia 10/01/2020.  

 O carnê com as mensalidades de fevereiro a dezembro será enviado, em fevereiro, pelos alunos. 

 
 



 

 

 

   Contamos com a participação dos senhores nas atividades e eventos que serão promovidos no decorrer de 2020, bem 

como, acompanhando seu(sua) filho(a) no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Qualquer dúvida ou informação entre em contato conosco. 

                                                                                                    Atenciosamente,  
 

 
                                                                                                                         

  Ana Lurdes Marques Ramos 

Diretora 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FEVEREIRO 

 

 Dia 04/02/2020 - Reunião de Pais e Entrega do Material - Educação Infantil ao 9ºAno.  

Horário: 7h (turno da manhã) e 13h (turno da tarde).  

 Dia 05/02/2020 - Início das aulas do 1º ao 9º Ano. 

 Dia 06/02/2020 - Início das aulas do Pré I e Pré II. 

 Dia 10/02/2020 - Início das aulas do Maternal II.  

Obs.: O Maternal II terá adaptação nos dias 10, 11 e 12/02/2020, com saída às 15h.  

          No dia 10 de fevereiro de 2020, os pais participarão das atividades de adaptação. 

 De 24 a 28 de fevereiro de 2020 - Recesso de Carnaval. 

 

Para contatos com a Escola - Tel.: 24015947 / 33327208                     

www.ensdocarmo.com.br          

www.facebook.com/enscarmo            

E-mail: direcao@ensdocarmo.com.br 

             secretaria@ensdocarmo.com.br 

Celular: 984931448 

Instagram @ensc_rede_icm 
 

     “Trabalho, oração, recolhimento 

interior, simplicidade de coração e 

sinceridade são bons preparativos para 

uma vida feliz.”   
                            (Bem-Aventurada Bárbara Maix, 1852)  

http://www.ensdocarmo.com.br/
http://www.facebook.com/enscarmo
mailto:direcao@ensdocarmo.com.br

