
 

      
   Santa Maria, 28 de setembro de 2018. 

 

QUERIDOS PAIS, QUERIDAS MÃES OU RESPONSÁVEIS! 

“Precisamos das raízes, pois nelas aprendemos e alicerçamos nossa vida na sabedoria do que 
é essencial construída e vivida culturalmente.  

Precisamos das asas, pois elas nos mostram os horizontes sem fim da imaginação, nos levam 
até nossos sonhos, nos conduzem a lugares distantes.  

São as asas que nos permitem conhecer as raízes de nossos semelhantes, e aprender com eles”.  
                                                                                                                               Projeto Educativo, ICM  

 
A família constitui as raízes, a base, o equilíbrio, a identidade. As asas representam a 

capacidade de descobrir novas culturas, realizar sonhos, voar para outros espaços, respeitando e 
acolhendo a individualidade do outro. A Educação da Rede ICM contribui para fertilizar o chão, 
desafiar a colocar-se no caminho do bem, vislumbrar a utopia a ser alcançada, para encravar as 
raízes e soltar as asas. 

A Rede ICM de Educação - Colégio Coração de Maria, se empenha em concluir o ano 
letivo de 2018, garantindo a excelência humana e pedagógica, comprometida com o Futuro. 

Agradecemos às famílias que se comprometeram com o processo educativo-formativo, 
participando, valorizando o diálogo e a ajuda recíproca, incentivando os filhos ao crescimento 
humano, ao estudo e à pesquisa. 

Queremos fidelizar todas as famílias que optaram pela Educação no Colégio Coração 
de Maria e dar boas-vindas às novas, muitas delas por convite de vocês, famílias veteranas. 

1. Conclusão de Cursos: 
As Celebrações em Ação de Graças da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio serão realizadas nos dias:  

     23/11/2018: 9º Ano do Ensino Fundamental - Salão de Atos do Colégio, às 20 horas.  
     07/12/2018: Educação Infantil: N3A e N3B - Salão de Atos do Colégio, às 19 horas. 
     19/12/2018: 3º Ano do Ensino Médio:  - Celebração em Ação de Graças - Igreja Nsa. Sra. das   

Dores, às 19 horas. Logo após, Conclusão do Curso - Salão de Atos do Colégio.  

2. Celebrações Natalinas:  

Celebrar festivamente o Natal é uma prática do viver coerente do educador cristão que 
encontra eco no coração dos alunos e de seus familiares. A Celebração Natalina é um dos espaços 
privilegiados para fortalecer a fé, a esperança, o amor e outros valores que identificam a Rede 
ICM de Educação.  

 

 



 

 

Convidamos a todos para celebrar o Mistério da Encarnação de Deus que se faz criança 
e para agradecer o “SIM” alegre e disponível de Maria, que nos trouxe o Salvador.  

         12/12/2018: Turmas: N1 - N2 - N3A - N3B - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23.              
         13/12/2018: Turmas: 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43 - 51 - 52 - 53. 
                              Ginásio Poliesportivo Coração de Maria, às 20 horas. 
         15/12/2018: Celebração e Confraternização com os Educadores e APME. 

3.  Apresentações Artísticas: 
Canal de expressão de sentimentos e emoções, a arte pode ser vivida de várias formas, entre elas 
na música, na poesia, na pintura, na dança e tantas outras. Seus benefícios são incontáveis, como 
promover a ampliação da consciência física, mental e espiritual, facilitando o autoconhecimento, 
a autoconfiança, a espontaneidade, o desenvolvimento da memória, resgatando a autoestima, 
possibilitando que o indivíduo ressignifique a própria vida.  

O artista percebe, pela experiência, que o mundo não é perfeito, que é preciso correr 
risco, apostar em coisas novas, improvisar, brincar, descobrir, conectar e reconectar consigo 
mesmo, com os outros, com o mundo, pois há muito a aprender e a apreciar no campo das artes. 
Sente-se chamado a perceber a verdadeira dimensão do ser e a assumir sua identidade como ser 
humano cósmico, pertencente à grande família humana. 

  O Colégio Coração de Maria ofereceu oficinas de dança, teatro, música vocal e 
instrumental desde o início do ano. Muitos pais inscreveram seus filhos. Ao encerrar o ano letivo, 
tanto eles quanto suas professoras querem apresentar suas conquistas. Vocês e seus amigos estão 
convidados a prestigiar, contemplando o espírito travesso e criativo de seus filhos, suas 
habilidades, talvez ainda não tão conhecidas. Venham! Vocês, com certeza, se surpreenderão!  

Os espetáculos teatrais e musicais serão no Salão de Atos do Colégio e iniciarão às 18h30min. 

    12/11/2018: O Mágico de OZ (À tarde, horário especial para nossos alunos do 2º e 3º anos).        
    19/11/2018: Pluft, o Fantasminha. (À tarde, horário especial para nossos alunos do 4º e 5º anos).        
    22/11/2018: Apresentação do Coral Infantil e Recitais de Piano. 
    27/11/2018: Uma Noite Diferente. (À tarde, horário especial para os alunos do 1º ano e Educação Infantil).  
    14/12/2018: Apresentação dos grupos de Dança, no Teatro Treze de Maio, às 20 horas.  
    15/12/2018: Show de Patinação, no Ginásio Poliesportivo Coração de Maria, às 20 horas.     

4. Entrega de Boletins e Resultados Finais  
Segundo o Projeto Educativo ICM, "a avaliação é realizada durante o processo de 

construção do conhecimento cognitivo, social, afetivo e espiritual em uma dinâmica de ensino-
aprendizagem que oportuniza o desenvolvimento de habilidades, valores e competências no 
aluno". Os Boletins e Resultados Finais serão disponibilizados no dia 21 de dezembro, nos 
seguintes horários:  

• Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio: 08h30min às 11 horas;  
• Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Educação Infantil: 13h30min às 17 horas.  

5. Qualificação da Estrutura Física: 
No decorrer do ano de 2018, foram realizados alguns investimentos, como:  

modernização do sistema de TI (Tecnologia da Informação), construção de cantina e espaços de 
convivência, objetivando qualificar o ensino-aprendizagem e aprimorar a comunicação entre os 
educadores, alunos e suas respectivas famílias.  Fez-se também reorganização do sistema de 
alarme de incêndio, para oferecer maior segurança, bem como atender a normas legais. 

6. Retomando o ano de 2018 para qualificar ainda mais o ano de 2019: 
Contemplando a experiência vivida no decorrer do ano letivo de 2018, percebemos o 

dinamismo e comprometimento com que a Rede ICM de Educação assumiu sua missão, 



 

garantindo um processo formativo integral e inovador, possibilitando o desenvolvimento do 
senso crítico, da ética, da solidariedade e da cidadania.  

Nossos professores e alunos foram continuamente desafiados a aprimorar-se para 
qualificar o processo ensino-aprendizagem, e a intensificar o processo de formação humana e 
espiritual, para contribuir com a construção de um mundo melhor.  

A Rede ICM de Educação está elaborando um instrumento para que pais, mães e 
responsáveis possam expressar seu compromisso com o processo educativo-formativo de seus 
filhos. Contudo, enquanto esse meio avaliativo não se efetiva, os pais que o desejarem poderão 
dar sua palavra de forma espontânea às Coordenadoras Pedagógicas e  Direção. 

7. Rematrícula para 2019: 
A rematrícula, como já é de seu conhecimento, não é automática. É preciso renová-la. 

Nesse ano a Rede ICM de Educação disponibilizou efetivá-la online. Como a Unidade Colégio 
Coração de Maria está implantando esse sistema, o Contrato de Prestação de Serviços de 
Educação para 2019 ainda será físico. Todos deverão preenchê-lo, confirmando o responsável 
financeiro para o ano de 2019. Entregar no Setor Financeiro até 30/10/2018, para atualização de 
cadastro. Após esse processo poderá ser efetuada a rematrícula online. Somente a entrega do 
Contrato não caracteriza a efetivação da rematrícula.   

Quem desejar manter consigo o referido Contrato poderá fazer cópia antes de entregá-
lo. Todas as rematrículas, mesmo efetuadas online, deverão ocorrer nas datas explícitas no 
Calendário de Rematrículas. Os alunos que não a renovarem conforme calendário de 

rematrículas, estarão sujeitos a perder a vaga, pois há alunos novos na lista de espera.  

Quanto às datas e anos, observar o Calendário que segue: O ano que consta no 
Calendário se refere ao que o aluno está matriculado em 2018. Ex.: O aluno está matriculado em 
2018 no 1º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, logo, sua Rematrícula será no dia 
10/12/2018. 

Calendário para as Rematrículas 

    Educação Infantil 06 a 08/11/2018 

    1º Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais         10/12/2018 

    2º Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais          11/12/2018 

    3º Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais          12/12/2018 

    4º Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais          13/12/2018 

    5º Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais          14/12/2018 

    6º Ano Ensino Fundamental - Anos Finais  17/12/2018 

    7º Ano Ensino Fundamental - Anos Finais   18/12/2018 

    8º Ano Ensino Fundamental - Anos Finais   19/12/2018 

    9º Ano Ensino Fundamental - Anos Finais   20/12/2018 

    Ensino Médio 21/12/2018 

    Retardatários (nas turmas onde houver vaga) 26 e 27/12/2018 
 

 

OBS.: 1. Colaboradores do Colégio Coração de Maria - da Secretaria e Tesouraria - prestarão ajuda às   
pessoas que encontrarem alguma dificuldade para realizar a rematrícula online. 

          OBS.: 2.  Inadimplentes poderão regularizar a situação até a véspera da data da rematrícula. 



 

           OBS.: 3. Não será reservada vaga para quem não efetuar a rematrícula na data prevista. Alunos novos 
preencherão as vagas disponíveis.  

 

 

8. Matrícula para Alunos Novos:  
Os alunos novos estão sendo entrevistados pelo Serviço de Orientação Educacional, 

juntamente com seus pais ou responsáveis, mediante agendamento pelo telefone: 3033 8800. A 
matrícula será oficializada após a entrega dos documentos solicitados pela Secretária. 

9. Formação de Professores e demais Colaboradores: 
A formação dos professores e demais colaboradores, em consonância com os valores e 

missão da Rede ICM de Educação, é parte integrante do cronograma de cada Unidade. No ano 
de 2018 foram muitos os encontros em âmbito local, mas também um grande número participou 
de encontros em Porto Alegre, juntamente com representantes das outras 15 Unidades da Rede.  

Para o final de 2018 e início de 2019, estão previstos:  

08 de dezembro: Avaliação e Planejamento - Equipe de Pastoral Escolar, em Vale Vêneto. 
17 a 20 de dezembro: Avaliação de 2018 e Planejamento para 2019  
12 de fevereiro: Reunião da Coordenação. 
13 de fevereiro: Formação Pedagógica dos Professores.  
14 de fevereiro: Formação - Campanha da Fraternidade de 2019 (não haverá expediente). 
15 de fevereiro: Reuniões Pedagógicas dos Professores. 

10. Início do ano letivo - 2019 
       18 de fevereiro: Início das aulas do Ensino Fundamental, a partir do 2º ano e Ensino Médio. 

     18 de fevereiro: Entrevista com os pais e alunos da Ed. Infantil e 1º ano do Ens. Fundamental. 
     19 de fevereiro: Início das aulas para os alunos da Ed. Infantil e 1º ano do Ens. Fundamental. 

11. Horário de Expediente no Período de Férias: 
• Não haverá expediente no Colégio no dia 14 de fevereiro de 2019.                                                                      
• De 02 de janeiro de 2019 até 15 de fevereiro: 

                       08 às 12 horas: Expediente externo.  
                      13h30min às 17h30min: Expediente interno. 

No desejo de que cada um de nós - Comunidade Coração de Maria - possa celebrar a 
humanidade do nosso Deus que se fez criança em Belém, nos empenhemos em sermos mais 
humanos e fraternos. Nosso carinhoso abraço com a recomendação da Bem-Aventurada Bárbara 
Maix: “Ponde vossa confiança na proteção e ajuda do Deus Menino. Ele vos espera”. (Niterói, 
29.12.1868) 
 
                                                                                                       

 Irmã Maria Zení do Nascimento 
Diretora 

 


