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Prezados responsáveis, 
Sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo de 2020! 
É uma alegria imensa contar com a presença dos senhores, dos nossos
queridos estudantes e de mais famílias que se juntam a nós para a caminhada
de mais um ano. 
 
Para começarmos o novo ano com tranquilidade, lembramos algumas datas e
orientações neste informativo de volta às aulas 2020. 

Apresentação

Direção



Entrega de Material

Conforme consta em nosso calendário, os materiais solicitados para o uso
diário da Educação Infantil deverão ser entregues no colégio na semana que
antecede o primeiro dia de aula.
27/01 até 31/01

 
 

Educação Infantil
 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
 
Os materiais solicitados para o uso diário do Ensino Fundamental deverão ser
entregues no dia da reunião de pais (04/02).
* Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico ou contact
transparente e etiquetados com o nome completo do aluno e ano/série em
curso.
 
 
 Tempo Integral

 
Os materiais pedagógicos solicitados deverão ser entregues  na primeira
semana de aula. Eles poderão também ser enviados na mochila, com
sinalização da família pela agenda escolar do estudante
 
 



Lista de Material

A lista de material escolar, divulgada em novembro de 2019, consta em nosso
portal.
 
Acesse: www.imaculadacic.com.br
 
 
 

A comunicação entre a escola e a família é de fundamental importância para
que possamos intensificar  nossa parceria em prol do desenvolvimento
integral do aluno.
 
 
 

Reunião de Pais
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Segmento Data
 

Horário
 

Educação Infantil e 1º
ano do Ensino
Fundamental - anos
iniciais
 

 

04/02
 

13h

Ensino Fundamental-
anos iniciais (2º ao 5º
ano)

04/02
 

17h30

Ensino Fundamental-
anos finais
 

 

11/02
 

18h

Ensino Médio
 

 

11/02
 

18h



Horários das aulas
Ed. Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental - anos iniciais
12h50 às 17h20
Ensino Fundamental -  anos iniciais (2º ao 5º ano)
13h às 17h30
Ensino Fundamental - anos finais 
6º ao 8º ano - 7h às12h15
9º ano - 7h às 12h15 (2 vezes na semana até 13h)
Ensino Médio
1º série - 7h às 13h ( 1 vez na semana até 17h)
2º e 3º série - 7h às 13h ( 2 vezes na semana até 17h)
Integral 
Maternal 2 ao 2º ano do Ensino Fundamental - anos iniciais - 7h30 às 17h20
3º ao 5º ano do Ensino Fundamenta - anos iniciais - 7h30 às 17h30
 
*O quadro  de horários será disponibilizado nos primeiros 15 dias de aula. 
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Adaptação
Os primeiros dias de aula são momentos de muitas expectativas e
curiosidades. O período de adaptação precisa acontecer de forma segura e
sólida, para que as crianças possam vivenciá-lo de forma leve, espontânea e
tranquila, e estabelecer vínculos afetivos no ambiente da escola. 
Para garantir que nossos pequenos sintam-se capazes, encorajados e felizes, é
importante que a parceria entre a família e a escola, seja constante.Portanto,
pensamos em algumas dicas, a fim de trazer maior tranquilidade para esse
momento:
 
  Volte aos horários de rotina - No período de férias, as crianças costumam ter
horários menos rígidos para acordar e também para fazer as suas refeições.
Para que o seu filho reajuste o relógio biológico, é bom já ir estabelecendo aos
poucos, a rotina habitual, com os horários que costumam ser seguidos no
período de aulas;
   Envolva seu filho nos preparativos para ir à escola, como arrumar a mochila
e a lancheira. Ele se sentirá participante do processo;
  Deixe-o escolher um objeto de apego para levar para a escola. Dessa forma,
terá algo que o remeta ao ambiente familiar;
  Siga as orientações da professora e da equipe pedagógica em relação aos
horários de adaptação e, incentive a criança a solicitar ajuda quando
necessitar de algo, como beber água, ir ao banheiro, pegar lanches, etc;
  Evite ao máximo que seu filho falte nessa fase. A criança precisa ter rotina e
constância de lugares e pessoas no seu dia a dia, para que consiga se
organizar internamente e sentir-se segura;
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  Transmita segurança ao seu filho, incentivando-o a entrar na escola
caminhando. Evite colocá-lo nos braços e não deixe para a professora a
função de retirá-lo do seu colo;
  Não saia escondido do seu filho. Despeça-se de forma natural. Mesmo que
ele chore, é sempre melhor dizer a verdade do que tentar enganá-lo, pois a
confiança é a base para uma boa adaptação. A clareza da despedida é
saudável e necessária.
 
Seguem os horários para o período de adaptação:

 
 
 
 

Adaptação
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*Os grupos serão definidos no dia da reunião de pais.

 
 
 



Ciente da dificuldade encontrada na aquisição dos nossos uniformes,
informamos que, a partir de março, os trajes também serão comercializados
na unidade.
 
Confira o manual de uniformes em nosso site.
www.imaculadacic.com.br
 
 
Pontos de vendas:
  Nova Escolar - Rua Voluntários da Pátria, 45- E – Botafogo. 
Tel.: 2537-1844 / 9384-1055 
  Mil dicas Uniformes - Rua das Laranjeiras, 462 – loja 20 a 23 – Laranjeiras.
Tel.: 2225-5916 – fax: 2265-9355
 
 
 
 

Uniformes
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Atividades Extracurriculares

E.F

*Em breve divulgaremos o quadro de horários.

 
 
 


