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PROPOSTA PEDAGÓGICA 
________________________________________________________________________________________ 
 

APRESENTAÇÃO                                                                             

O Colégio Franciscano Coração de Maria, entidade filantrópica, fica localizado na região 

norte da Capital de Minas Gerais.  

O Colégio Franciscano Coração de Maria atende em duas Unidades sendo: 

• Unidade I - Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, situado na Avenida 

Desembargador Onofre Mendes Júnior, 63, Bairro Candelária, Venda Nova, Minas Gerais. 

• Unidade II - Educação Infantil (Maternal ao 2° Período) e Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) 

situada na Rua Pastor Rui Franco, n° 87, bairro São João Batista, Venda Nova, Minas Gerais. 

 

INTRODUÇÃO 

O Colégio Franciscano Coração de Maria, é procurado pela comunidade devido à 

qualidade e tradição de ensino, a localização e a formação humana. 

  

MISSÃO 

Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, sem distinção de qualquer natureza, 
através da prestação de serviços educacionais, fundamentados nos princípios evangélicos e 
franciscanos, tendo o aluno como agente transformador. 

  

VISÃO 

Ser referência na prestação de serviços educacionais pautados nos valores franciscanos. 
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VALORES 

Simplicidade e humildade, alegria e cortesia, justiça e paz, fraternidade e participação, 
sinceridade e criatividade, responsabilidade e autonomia, solidariedade e compromisso com a 
ecologia, e ética nas relações. 

 

METODOLOGIA  

O Colégio Franciscano Coração de Maria, tem como metodologia a teoria 

sóciointeracionista valorizando o conhecimento prévio do educando, respeitando os diferentes 

ritmos de aprendizagem e enfatizando a formação integral, os quatro pilares da Educação 

priorizando as experiências da aprendizagem, com ênfase no desenvolvimento das competências 

e habilidades, onde se aprende a viver juntos e solidários como indivíduo, e, ser social.   

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Assegurar a construção dos conhecimentos, princípios éticos da autonomia 
responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum; 

• Desenvolver os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania do exercício da 
criticidade e do respeito à democracia;                                     

• Despertar os princípios estéticos e culturais da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 
e da diversidade das manifestações artísticas e culturais; 

• Montar estratégias que tornem o espaço interessante e agradável para os alunos; 

• Promover as atualizações dos recursos originados pela lei vigente; 

• Avaliar o nível da qualidade do ensino-aprendizagem do educando e atenção às novidades 
tecnológicas; 

• Contribuição do conteúdo no processo cotidiano: promovendo o aprender e o ser, o 
diálogo, do desenvolvimento afetivo, confronto de ideias e a solidariedade, enfim a 
transformação do educando. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Assegurar respeito à identidade pessoal do educando, de suas famílias, professores e outros 
profissionais; 

• Proporcionar a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/ 
linguísticos e sociais do educando; 

• Promover a autonomia capacitando o exercer do pensamento diante de fatos, conceitos e 
princípios mediante situações de análise, interpretação, comparação, síntese, conclusão, 
levantamento de hipóteses, generalização, exemplificação; 

• Capacitar o educando a ler, interpretar e escrever, ler o mundo através dos diferentes 
textos verbais e não verbais (fatos, gráficos, mapas, vídeo, filmes, TV, arte, poemas, 
pinturas, imagens); 

• Arriscar e não ter medo do desafio; 

• Facilitar o relacionamento interpessoal, partindo da solidariedade, responsabilidade, 
respeito ao bem comum; 

• Propiciar ao educando a utilização de diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos, para adquirir e construir conhecimentos; 

• Desenvolver no educando o comportamento ético, autônomo, fundamentado na reflexão, 
em vivências de liberdade com responsabilidade e compromisso com o bem comum; 

• Despertar a sinceridade, a lealdade, e a fidelidade no grupo, valorizando a iniciativa, o 
respeito mútuo e a convivência sadia e honesta; 

• Despertar nos educadores e educando o consenso de que a educação é o processo global 
integrado, do qual todos participam, ora como agentes, ora pacientes, num 
engrandecimento mútuo pleno e consciente; 

• Possibilitar a formação da consciência ecológica e cívica no respeito à Pátria;                                                                                                                                  

• Favorecer a formação de valores sócio-culturais e artísticos, ecológicos, morais, religiosos 
e filosóficos; 

• Despertar a consciência Afro-Africana, sua influência na formação do povo brasileiro, sua 
cultura e costume. 
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ESPAÇO FÍSICO 

SALAS DE AULAS 

As aulas são ministradas em salas ventiladas e amplas, propiciando ao educando um 

ambiente adequado ao desenvolvimento de suas habilidades. Totalizando 36 salas, sendo na 

unidade I, todas contendo equipamentos de multimídia e na Unidade II duas com lousa digital.  

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O Colégio Franciscano Coração de Maria possui dois laboratórios de informática, um para 

cada unidade que atende aos educandos da Educação Infantil ao Ensino Médio.  O objetivo desse 

espaço é enriquecer a prática pedagógica, tornando as aulas mais interativas e dinâmicas. 

 

LABORATORIO DE CIÊNCIAS 

  Os educandos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio podem desfrutar de um espaço 

para vivenciar na prática vários experimentos enriquecendo as aulas de física, química e biologia.  

 

BIBLIOTECA 

A biblioteca conta com um acervo de livros que atende tanto ao público infantil, 

adolescentes e adultos. Funciona diariamente nos horários de estudo de seu educando nos 

respectivos turnos.  

O acervo bibliográfico está distribuído em três categorias: 

a) Circulação - que será objeto de empréstimos aos usuários, cadastrado conforme modelo 

próprio da biblioteca; 
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b) Consulta restrita – poderá ser consultado no espaço de leitura, podendo o usuário 

requisitar cópia dos assuntos que forem do seu interesse, pagando-as conforme 

estabelecidas para reprodução de cópias; 

c) Reserva - que poderá ser consultada e emprestada mediante autorização da direção.       

                                                                                                                                    

GINÁSIO POLIESPORTIVO 

O Ginásio Poliesportivo Irmã Célia Celina Álvares da Silva. Localizado na Unidade II  com 

capacidade para mil pessoas, é usado para aula prática de Educação Física, escola de esportes, 

campeonatos municipais e estaduais e eventos da comunidade.  

 

QUADRA DE ESPORTES  

Localizadas na unidade I, uma quadra coberta poliesportiva com capacidade média para 

quinhentas pessoas e duas quadras descobertas para prática de vôlei e peteca. Ambas usadas para 

aula prática de Educação Física e eventos da comunidade.   

 

PISCINA  

Localizada na unidade I para as aulas de Educação Física e competições escolares e 

recreação.  

 

PLAYGROUND INFANTIL  

Estrutura física para atender as crianças de um à seis anos, para momentos de recreação 

infantil visando o desenvolvimento psicomotor e social. 
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SALAS DE MULTIMÍDIAS  

  Possibilita situações de aprendizagem mediante a exibição de filmes educativos e 

pedagógicos que serão trabalhados em aula. Propicia a interação e o conhecimento das 

manifestações e tradições culturais brasileiras.  

 

BRINQUEDOTECA 

É um espaço que estimula a criança a brincar livremente, com acesso a uma grande 

variedade de brinquedos e um ambiente especialmente lúdico, no qual a criança tem a 

oportunidade de se relacionar com o grupo de forma agradável.  

 

AUDITÓRIOS 

Com capacidade para 250 pessoas, é usado para a realização de reuniões de pais, palestra, 

encontros e formaturas.  

 

ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

O Colégio Franciscano Coração de Maria ministra os cursos da Educação Básica. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 diz que a proposta 

pedagógica é um documento de referencia. Ao elaborar esse documento a escola tem a 

oportunidade de escolher o currículo e organizar o espaço e o tempo de acordo com as 

necessidades de ensino.  
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Educação Infantil 

Tem como objetivos:                                                                                                           

• Conduzir a construção do conhecimento para uma educação permanente através de 
práticas que apropriem os conteúdos culturais e sociais de maneira crítica e construtiva 
dentro da espiritualidade franciscana; 

• Proporcionar o desenvolvimento integral da criança de 1 a 5 anos de idade; 

• Propiciar ambiente acolhedor e lúdico que respeite a criança como sujeito e cidadão, 
com necessidades, características e experiências próprias e específicas; 

• Criar situações e atividades que favoreçam a socialização e estimule o processo 
participativo, interativo e cooperativo, desenvolvendo atitudes de iniciativa e criatividade; 

• Valorizar as várias formas de expressão simbólica e artística, incentivando a imaginação e 
a sensibilidade; 

• Possibilitar o desenvolvimento progressivo da autonomia, a partir da reflexão e do 
respeito aos limites e regras do grupo; 

• Oferecer estímulos adequados para que a criança desenvolva habilidades por meio de 
atividades específicas para o desenvolvimento das capacidades de ordem físico 
intelectual, social, cognitiva, ética, religiosa, afetiva de relação interpessoal e da inserção 
social, complementando a ação da família e da comunidade; 

• Incentivar a curiosidade e o prazer de aprender a aprender, respeitadas em cada faixa 
etária as competências das diversas áreas do conhecimento, priorizando ações coletivas 
interacionistas. 

• Proporcionar um ambiente que busque o interesse da criança em demonstrar curiosidade 
pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para 
compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 
informações e confrontando ideias. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

Tem como objetivos: 

• Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si 
o mesmo respeito; 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

• Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 
pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 

• Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 
etnia ou outras características individuais e sociais; 

• Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do 
meio ambiente; 

• Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da 
cidadania; 

• Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à 
sua saúde e à saúde coletiva; 

• Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal — 
como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções 
e situações de comunicação; 

• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimentos; 

• Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 
para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 



 
________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

UNIDADE I:    Av. Des. Onofre Mendes Júnior, 63 – Candelária – BH - MG – Cep: 31.535-510  (31) 3452-3477                                                    
UNIDADE II:   Rua Pastor Rui Franco, 87 – São João Batista – BH - MG – Cep: 31.520-230   (31) 3451-2588          www.coracaodemaria.com.br 

• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, para adquirir e 
construir conhecimentos;  

• Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
escrita, leitura e do cálculo. 

• Desenvolver, em todas as disciplinas curriculares, estratégias de ensino para aquisição de 
hábitos, habilidades e atitudes no processo de aprendizagem, levando o educando a 
estudar; 

• Compreender o ambiente natural e social do sistema político, tecnologia, artes e dos 
valores em que fundamenta a sociedade; 

• Desenvolver a capacidade de aprender tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
habilidades e a formação de atitudes. 

 

ENSINO MÉDIO 

Tem como objetivos: 

• Estimular no aluno a curiosidade, o raciocínio e a capacidade de interpretação, para 
intervir na comunidade que o cerca; 

• Aprimorar ao educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

• Desenvolver as competências, para continuar aprendendo de forma autônoma em níveis 
mais complexos de estudos; 

• Oferecer ao educando condições reais de aprendizagem tendo em vista a continuidade 
dos estudos (ingresso na universidade) tanto no aspecto da informação (assimilação do 
conteúdo) quanto na aquisição da competência e habilidades cognitivas (capacidade de 
pensar o conteúdo); 

• Oferecer em todas as disciplinas curriculares estratégias de ensino: 

a) Que levem o aluno à autonomia intelectual, independente da ação do professor;                                                                                                                          

b) Que tornem as aulas mais produtivas, agradáveis e reais, conectadas com o mundo, 

com o trabalho, com a vida social; aulas operatórias (que levem o aluno a pensar) 

e interativas; 

c) Que possibilitem o uso de recursos tecnológicos para enriquecimento e 

aprofundamento dos estudos. 
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d) Que possibilite ao educando desenvolver sua prática argumentativa, 

desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes capacitando-o para o 

ENEM. 

• Inserir o diálogo como forma de resolver conflitos, tomada de consciência,                                                                                                                           
levando o educando ao reconhecimento da sua identidade e da identidade do outro.  

• Interferir na forma individual e coletiva nas atitudes que envolvam a construção de valores 
éticos, tais como: respeito, responsabilidade, solidariedade e participação; 

• Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

• Domínio dos conhecimentos de filosofia e de Sociologia, necessários ao exercício da 
cidadania. 

 

METAS PARA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

A Escola privilegia sua proposta pedagógica na teoria sócio interacionista e humanista. Buscamos 

focar a metodologia de forma: 

Questionadora: apresenta a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição a capacidade de análise crítica, 

selecionando e verificando sua adequação.  

Integradora: desenvolve o conhecimento ajustado de si mesmo, e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitivas, éticas, estéticas, de inter -relação pessoal e inserção 

social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

Criativa: cultivar o espírito crítico do aluno, ensiná-lo a expressar adequadamente suas ideias, a 

aprender com seus erros, enfrentar desafios, levando-o a acreditar em si mesmo e a conhecer seus 

talentos e potencialidades. 

Dialógica: ancorada para o educador – educando - objeto do conhecimento. Essa premissa tem 

como objetivo utilizar o diálogo para promover a ampliação da visão de mundo no seu poder de 

fazer e refazer, de criar e de recriar como atitude democrática, consciente e capaz de transformar 

o aprender em um ato de conhecimento da realidade concreta.  
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Argumentadora: desenvolve o conhecimento cognitivo propiciando ao educando o senso crítico 

demonstrando seu padrão de conhecimento e seu envolvimento com as competências e 

habilidades. 

Humanista: onde a formação humana acontece nos princípios Franciscanos. 

 

CRITÉRIOS PARA ACESSO AO COLÉGIO 

• Apresentar a documentação necessária para a matrícula.                                       

• Ter completado até 31 de março a idade certa para a série inicial da Educação Infantil e/ou 
ter concluído a série anterior, da seguinte forma: 

 

Educação Infantil 

- Agendar previamente uma entrevista com a coordenadora da Ed.Infantil 

 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

- Fazer inscrição para teste diagnóstico para a série que estiver pleiteando a matricula.  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

a) Requerimento de matricula, devidamente preenchido e assinado; 

b) As duas vias do Contrato de Prestação de Serviços preenchidas e assinadas; 

c) Cópia do CPF e RG do responsável financeiro; 

d) Comprovante de endereço; 

e) Guia (s) de boleto(s) quitado(s); 

f) Cópia da Certidão de nascimento; 

g) Cópia da Carteira de Identidade; 
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h) Declaração de escolaridade comprovando dois anos na Educação Infantil (1º e 2º 

Período) para alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental; 

i) Declaração de quitação de débito da escola de origem; 

j) Declaração de transferência para os alunos novatos de 2º ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e para todos os alunos novatos do Ensino Médio; 

k) Duas fotos ¾. 

 

• A matrícula do aluno transferido só se concretizará com a apresentação da documentação. 

• O Colégio Franciscano Coração de Maria não pode permitir a permanência do aluno não 
matriculado por período superior a 30 (trinta) dias, com exceção do aluno estrangeiro. 

• Em hipótese alguma, são devolvidos os documentos referentes estritamente à vida escolar 
do aluno, o que, por força de determinações legais, desse Regimento se destinam ao 
arquivo do Colégio Franciscano Coração de Maria, podendo, em caso de necessidade, ser 
fornecida segundas vias ou cópias mecânicas desde que o interessado custeie as despesas.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Na Educação Infantil, far-se-á mediante o acompanhamento da criança sem julgamento 

de aprovação, mesmo para acesso ao Ensino Fundamental (Capítulo VII, § 3º do substitutivo ao 

projeto da LDB nº 101 de 1993). 

 Dentro da nossa proposta, o sistema de avaliação da Rede Franciscanas, constituir-se-á em 

um processo contínuo através do acompanhamento diário das atividades desenvolvidas pela 

criança, tendo caráter diagnóstico, valorizando proposta lúdicas e com a intervenção dos 

Educadores, com isso o mundo, ao redor da criança, torna-se mais acessível, possibilitando a 

compreensão e a aquisição de informações socialmente valorizadas. 
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 A avaliação da Educação Infantil é registrada pelo professor em um relatório que tem como 

principal objetivo informar aos pais sobre o desenvolvimento da criança nas diversas áreas do 

conhecimento. É um documento escolar de suma importância que será enviado aos pais. 

                                                                                                                                                                        

b) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Ensino Fundamental I e II) 

• Adota-se o critério de pontos cumulativos, abrangendo um total de zero a cem pontos, 

distribuído trimestralmente, exigindo-se o mínimo de 60 pontos para aprovação, assim 

distribuído:  

MESES ETAPAS PONTOS MÍNIMO 

01/02 – 09/05 1ªETAPA            30             18 

10/05 – 29/08 2ªETAPA            35             21 

30/08 – 15/12 3ªETAPA            35             21 

       

Em cada etapa haverá uma nota final resultante da soma de notas parciais, sendo: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

 I – a alfabetização e o letramento; 

 II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia; 

 III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo 
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e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.    Conforme Resolução Nº 7 do CNE/CEB de 14/2/2010, Art.30.  

No decorrer do ano letivo serão elaboradas atividades complementares para sanar as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pela criança.  

Adota-se o critério de pontos cumulativos abrangendo um total de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos distribuídos em três etapas para os alunos do 2ºs aos 5ºs anos, a seguir: 

1ª Etapa – 30 pontos 2ª Etapa – 35 pontos 3ª Etapa – 35 pontos 

1ª prova – 10,0 pontos 

2ª prova – 10,0 pontos 

1ª prova – 12,0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

1ª prova –12,0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

Atividades diversas - 4,0 pontos Atividades diversas – 5,0 pontos Atividades diversas – 5,0 pontos 

Trabalhos – 4,0 pontos Dever Casa – 2,0 pontos Dever de casa – 2,0 pontos 

-Dever de casa _ 2,0 pontos *Simulado _4,0 pontos  Mostra Cultural – 4,0 pontos 

Obs.: O Simulado acontecerá somente para os alunos dos 2º ao 5º anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ENSINO FUNDAMENTAL II                                                                     

As avaliações serão realizadas mediante o cronograma divulgado pela coordenação pedagógica, 

com base no calendário da secretaria do Estabelecimento de Ensino desta Instituição. 

 1ª Etapa – 30 pontos 2ª Etapa – 35 pontos 3ª Etapa – 35 pontos 

1ª prova – 10,0 pontos 

2ª prova – 10,0 pontos 

1ª prova – 12, 0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

1ª prova –12,0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

Atividades diversas 4,0 pontos Atividades diversas – 2,0 

pontos 

Atividades diversas – 2,0 pontos 

Atividades em casa – 3,0 pontos Atividades de casa – 2,0 

pontos 

Atividades de  casa – 2,0 pontos 

Trabalhos – 3,0 pontos Trabalhos  _3,0 pontos Trabalhos – 3,0 pontos 

- Simulado – 4,0 pontos Feira de ideias– 4,0 pontos 

 

c) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Ensino Médio 

Adota-se o critério de pontos cumulativos abrangendo um total de zero a cem pontos, distribuídos 

em três etapas, exigindo-se o mínimo de 60 (sessenta) pontos para aprovação.         

As avaliações serão realizadas mediante o cronograma divulgado pela coordenação pedagógica, 

com base no calendário da secretaria do Estabelecimento de Ensino desta Instituição. 

As provas deverão envolver questões objetivas e subjetivas. Cada prova deverá conter de 10 a 12 

itens.            
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1ª Etapa – 30 pontos 2ª Etapa – 35 pontos 3ª Etapa – 35 pontos 

1ª prova – 10,0 pontos 

2ª prova – 10,0 pontos 

1ª prova – 12,0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

1ª prova –12,0 pontos 

2ª prova – 12,0 pontos 

Atividades diversas 3,0 pontos Atividades diversas – 2,0 

pontos 

Feira de ideias– 2,0 pontos 

Atividades em casa – 2,0 

pontos 

Atividades de casa – 2,0 

pontos 

Atividades de casa – 2,0 

pontos 

Trabalhos – 5,0 pontos Trabalhos – 3,0 pontos Trabalhos – 3,0 pontos 

 Simulados – 4,0 pontos Simulados – 4,0 pontos 

                                                                                                                               Os 

pontos de atividades diversas serão distribuídos através de debates, seminários, dinâmicas, análise 

de filme ou documentários, análise de obras, produção de textos, testes ou de qualquer outra 

modalidade de avaliação.  

 As questões serão elaboradas pelo professor e distribuídas nos diversos níveis de 

dificuldades (fáceis, médias e difíceis) na mesma proporção do conteúdo desenvolvido no 

período. 

 O critério de elaboração das questões das provas deve estar vinculado à dinâmica na sala 

de aula, isto é, ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem utilizado pelo professor.   

 As disciplinas: Organização Empresarial, Arte, Educação Religiosa, Educação Física e 

Pastoral, poderão ser avaliadas através de trabalhos e/ou provas atendendo à necessidade da 

turma. 
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CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO PROCESSO AVALIATIVO 

 No Colégio Franciscano Coração de Maria, a avaliação não pode ser considerada apenas 

como um critério de promoção do aluno, mas um indicativo sobre o seu processo de construção 

do conhecimento. O instrumento avaliativo deve nortear o desenvolvimento do educando em 

cada disciplina. O crescimento que ele obteve na etapa e as suas aptidões e interesses pessoais. 

Sob esse prisma, não podemos considerar a avaliação formal como único critério avaliativo a ser 

adotado. 

                                                                                                                                     

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 

Os Estudos de recuperação serão proporcionados aos alunos com aproveitamento insuficientes, 

no decorrer do período letivo. 

• Será oferecida a recuperação periódica, sob forma de estudos autônomos, após a 
avaliação da 1ª e 2ª etapas, ao aluno que não obtiver o resultado satisfatório, ou seja, o 
mínimo de 60% (sessenta por cento) em cada etapa. 

• A recuperação periódica terá o mesmo valor da etapa, e, o aluno que não alcançar o 
mínimo exigido permanecerá com a maior nota. 

• Ao aluno, que após os estudos de recuperação, atingir um resultado superior a 60% 
(sessenta por cento), independente da nota alcançada, será considerado somente o 
mínimo exigido na etapa, para efeito de registro. 

• O estudo de recuperação final, após a terceira etapa, será realizado sob a modalidade 
didática de estudos autônomos de roteiro específico elaborado pelo professor com 
plantão periódico para esclarecimento de dúvidas, tendo em vista:  

 I – O aluno de rendimento insuficiente tem direito aos estudos de recuperação, 

proporcionados ao final de cada etapa. 

 II – Os estudos de recuperação que serão proporcionados sob forma de estudos 

autônomos, destinar-se-ão ao aluno que não conseguir o total de 60 (sessenta) pontos, 

acumulados durante o período letivo.  

 III – Será elaborado um bloco de atividades com acompanhamento pedagógico para os 

alunos dos 3 (três) primeiros anos, com dificuldades de aprendizagem  que possibilite o seu 
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prosseguimento ao ano seguinte, lembrando-se que os mesmos não poderão ficar retidos, 

conforme Resolução Nº 7 de 14/12/2010 CEB no seu art.30. 

• No ensino fundamental I poderá haver recuperação sob a forma de estudos autônomos 
em todos os conteúdos. 

• No Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, é condição para os estudos 
autônomos, o aluno que tenha conseguido na soma das 03 (três) etapas, uma nota mínima 
de 45 a 59 pontos, nas disciplinas, áreas de estudos ou atividades, no máximo de 03 (três) 
matérias. Para efeito de registro, será considerado o mínimo exigido para a aprovação, 
mesmo que o aluno tenha alcançado uma maior nota após a recuperação final. 

o Será cobrado na recuperação final todo o conteúdo ministrado durante o ano 

letivo. 

o O valor da avaliação corresponderá à pontuação total do ano letivo, ou seja, 100 

(cem) pontos, que serão distribuídos da seguinte forma:                                                                                                                                      

a) 20%(vinte por cento) em trabalho e 80%(oitenta por cento) em prova, 

anulando assim o total tirado durante o ano. 

b) No Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio, os estudos de 

recuperação se realizarão através do conjunto de tarefas especiais, para 

os alunos que não obtiverem assiduidade suficiente para aprovação será 

realizado os estudos de recuperação para compensar as faltas.  

• As atividades relativas aos estudos de recuperação, serão organizadas na escola 

considerando: 

a) As dificuldades e deficiência de aprendizagem apresentadas pelos alunos 

b) Nos diversos conteúdos; 

c) Os procedimentos didáticos apropriados à superação das dificuldades  

d) Deficiências da aprendizagem; 

e) Após a realização e avaliação dos estudos de recuperação, os resultados 

f) Obtidos pelos alunos serão considerados e consignados nos registros 

escolares. 

• Serão considerados os seguintes critérios para as avaliações de recuperação periódica e 

final: 
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• Recuperação periódica - Será distribuída os pontos correspondentes a cada etapa (0 a 30 
pontos) e/ou (0 a 35 pontos) 

• Recuperação final – Serão distribuídos 100 (cem) pontos, cancelando a pontuação que o 
aluno obteve durante o período letivo. 

• Ao término do ano letivo, será considerado aprovado o aluno que obtiver o mínimo de 60 
(sessenta) pontos. 

 

REGIME DISCIPLINAR 

 Para atingir seus objetivos, O Colégio Franciscano Coração de Maria procura realizar as 

intervenções necessárias para o bom andamento dos trabalhos, sempre com a participação da 

família. 

                                                                                                                                                         

CRITÉRIOS PARA QUESTÕES DISCIPLINARES NA ESCOLA 

Não é permitido aos alunos do Colégio Franciscano Coração de Maria: 

I- Entrar ou sair da instituição escolar fora dos horários regulamentares sem a 

devida autorização; 

II- Ficar fora de sala durante as aulas, exceto quando chegar atrasado para o 

primeiro horário e estiver aguardando o sinal para a segunda aula; 

III- Entrar ou sair da aula sem autorização do professor; 

IV- Ocupar-se, durante as aulas de atividades contrárias à disciplina em estudo; 

V- Trazer para a instituição escolar material que não esteja relacionado ao 

conteúdo ministrado;                                                                                                                                  

VI- Promover sem autorização prévia da direção: atividades, jogos, coletas, listas de 

pedidos ou campanhas de qualquer natureza, dentro ou fora da escola, sempre 

que envolver o nome da Rede Franciscanas; 

VII- Trazer para as aulas: óculos esporte, telefone celular, rádios, gravadores, 

máquinas fotográficas, instrumentos musicais ou similares.                                                                                                                                                                                                                                                        
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VIII- O Colégio não se responsabilizará por objetos perdidos, mesmo sendo materiais 

escolares deixados em sala ou no recinto da escola; 

IX- Portar máquina e relógios calculadores ou similares em sala de aula nos dias de 

avaliação, exceto quando autorizado pelo professor da disciplina avaliada; 

X- Promover na frente ou mediações da instituição escolar brigas ou tomar atitudes 

incompatíveis com o adequado comportamento social; 

XI- Alterar, rasurar, ou suprir anotações lançadas nos documentos escolares; 

XII- Fotografar, imprimir, divulgar em internet textos; distribuir folhetos e jornais sem 

o conhecimento prévio e autorização da direção, bem como, afixar cartazes ou 

manifestos nos quadros de aviso, murais, paredes e portas sem a rubrica de 

quem autorizou a divulgação; 

XIII- Mascar goma ou chicletes; 

XIV- Atribuir injúria ou calúnia a colegas, funcionários, professores, membros da 

direção, irmãs ou praticar bullying, e outros atos de violência contra os mesmos; 

XV- Portar escritos, gravuras, objetos impróprios  que atentem contra a integridade 

física ou moral; 

XVI- Usar telefone durante as aulas (telefone público /celular); 

XVII- Comparecer às aulas sem o material, livros e/ou módulos necessários ao seu 

aprendizado; 

XVIII- Sentar-se na mesa, nos braços das cadeiras ou colocar os pés nas mesas, bancos 

e paredes; 

XIX- Ficar sem uniforme, sem camisa ou com trajes indevidos nas áreas do colégio. 

XX- Comercializar objetos e/ou alimentos sem autorização da direção. 

XXI- Namorar nas dependências ou  mediações da Escola. 
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ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR – Ensino fundamental e ensino médio 

 

Caracteriza-se como falta ou ocorrência negativa, o descumprimento de qualquer um dos 

deveres ou desrespeito aos aspectos não permitidos aos alunos.                                                                                                                              

Conforme a gravidade da falta cometida, sua reincidência será registrada, estará o aluno 

sujeito às seguintes sanções:  

a) pelos professores, coordenação, disciplinaria e direção. 

• Repreensão verbal sem registro; 

• Repreensão verbal com registro; 

• Convocação do responsável, por parte da direção, para atomada de uma linha de ação 

conjunta. 

b) Pela Coordenação e direção da escola 

             1)  Haverá uma análise criteriosa por parte dos segmentos envolvidos e, em 

comum acordo com o/a responsável, o/a aluno quando houver:  

I- Reincidência na indisciplina; 

II- Agressão física e/ou brigas; 

III- Prática do Bullying; 

IV- Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis; 

V- Desacato a professores funcionários, colegas, membros da direção e a outras 

pessoas; 

VI- Desrespeito à integridade moral, uso de gestos, atos (furtos, roubos, sexo e outros) 

ou expressões inadequadas ao convívio social sadio, ético e humano; 

VII- Danos ao patrimônio da escola ou de terceiros no âmbito do estabelecimento; 

VIII- Saída da escola sem permissão; 
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  2) ocorrendo qualquer ato infracionário, a direção da escola adotará a medida padrão 

que é a convocação de autoridade policial e a convocação concomitante do/da responsável; em 

casos como por exemplo: 

I- Trazer, negociar e/ou usar substancias ilícitas; 

II- Porte de armas; 

III- Soltar artefatos explosivos. 

                                                                                                                                      

REUNIÕES DE PAIS E MESTRES 

• Realizar-se-ão ao final de cada etapa sob forma de plantão pedagógico com o  objetivo de 
verificar condutas e atitudes, para melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

• Conceder-se-á palestras para melhor conscientização do papel pertinente aos pais, 
orientando-os e engajando-os na metodologia adotada, com o intuito de que haja um 
acompanhamento sistemático, por parte deles, para seus filhos. 

• Comunicar-se-á aos pais o resultado das avaliações através de: 

a) Pelo boletim do aluno, distribuído ao final de cada etapa. 

b) Agenda, quando se fizer necessário de um acompanhamento maior dos pais, no 

sentido de ajudar o aluno a vencer dificuldades de aprendizagem.     

c) Fichas de acompanhamento escolar contendo as informações básicas sobre a vida 

escolar do aluno. 

 

PORTAL EDUCACIONAL 

Informa via online sobre a vida escolar do educando, no seu dia-a-dia, através de registro 

diário do professor. Neste, o pai tem acesso as matérias lecionadas, avaliações, trabalhos e 

ao boletim no final da etapa. 
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CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES: 

 Serão entregues no início do ano aos professores uma linha de ação para serem seguidas e 

acompanhadas pela coordenação no decorrer do ano através de: 

• Reuniões pedagógicas para refletir e avaliar as práticas pedagógicas. 

• Estudo e debates de teorias. 

• Participação em palestras. 

• Estudos de programas. 

• Circuito docente. 

 

CONCLUSÃO 

O plano pedagógico, aqui descrito, é passível de alterações e mudanças, atendendo às 

necessidades que, por ventura, venham a acontecer, pois o educando passa a ser sujeito de sua 

própria formação em um complexo processo interativo. No qual desenvolve suas capacidades e 

aprende a construir instrumentos e compreensão da realidade e participação em relações sociais, 

políticas e culturais diversificadas, cada vez mais ampliando condições fundamentais para o 

exercício da cidadania, na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 
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