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Informativo Escolar 2021 

 

Paz e Bem! 

 

Com alegria que estamos iniciando mais um ano letivo no Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. 

em seu centenário!  

Para que possamos melhorar cada vez mais a nossa comunicação interna, alunos, famílias, colaboradores 

e demais parceiros, criamos este informativo com algumas orientações principais do cotidiano escolar. 

 

Sejam bem-vindos! 

 

 

I- O Colégio e sua Proposta Pedagógica 

 

O Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus, faz parte da Rede Franciscanas e tem como proposta 

o desenvolvimento integral do aluno nas suas dimensões: cognitiva, ética, social, política, espiritual e física.  

Em sua Proposta Pedagógica atua por uma sólida preparação intelectual, ao mesmo tempo em que 

incentiva que o educando desenvolva um pensamento reflexivo, a crítica construtiva, o espírito de pesquisa, a 

imaginação e o senso de solidariedade, de modo a adquirir hábitos para a sua vida inteira. 

Há 100 anos educando gerações, o Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus reflete através dos 

seus alunos e ex-alunos a educação integral, a excelente formação cognitiva, ética e responsável em relação a si, 

aos outros e para com Deus. 

 

II - Material Didático 

 

Devido à pandemia e as aulas de forma on-line, a Lista de Material de 2021 somente será entregue no início 

do ano letivo, sendo obrigatória a compra dos Livros Didáticos dos Sistemas de Ensino SM e PH, dos cadernos 

para realização das atividades e materiais de uso individual do aluno, como, canetas, lápis, borracha, etc. Os livros 

paradidáticos não utilizados em 2020 serão aproveitados em 2021. 

Os materiais didáticos, após divulgados, são obrigatórios e devem ser adquiridos pelos pais e responsáveis 

dentro do prazo determinado no calendário letivo. Não é permitido cópia de Livros Didáticos sob pena da legislação 

atual de Direitos Autorais. 

A Coordenação Pedagógica e (ou) Orientação Educacional do Colégio pode(m) acionar as famílias sobre 

ocorrências de falta de material do(a) aluno(a), registradas na ficha disciplinar, visando evitar prejuízos em sua 

vida escolar. 
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• Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

Os materiais didáticos adotados nestes segmentos são do Sistema de Ensino SM uma empresa que além 

do compromisso educacional de qualidade, atua através de sua fundação, beneficiando professores, jovens e 

comunidades no mundo inteiro com seus projetos socioeducativos.  Os valores e os projetos educacionais da SM 

estão em consonância com os princípios educativos da Rede Franciscanas e alinhados à nova BNCC dos 

segmentos. 

A SM disponibiliza um site temporário para compra dos materiais com descontos especiais: 

SITE: https://www.smdireto.com.br/ 

Desconto 15 % 

Parcelamento no cartão crédito  

• até 31/12/20 em 12 vezes, sem juros  

 

• até 08/02/21 em 5 vezes, sem juros 

 

Para compra nesse site, será entregue um VOUCHER (número do comprovante de entrada) no ato da matrícula 

juntamente com a lista dos Livros Didáticos. 

Após expirar o site, os materiais podem ser comprados através dos maiores sites como, por exemplo, 

americanas.com ou amazon.com. 

 

• Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Nestes segmentos os materiais didáticos adotados pelo Colégio são do Sistema de Ensino PH, do grupo 

SOMOS/KROTON. O Sistema PH, há mais de 30 anos na área educacional no Rio de Janeiro, é hoje uma das 

instituições de ensino com maior prestígio e forte em resultados práticos e aprovações nas melhores 

Universidades. 

Estes materiais são comprados através de uma empresa parceira que faz plantões no Colégio entre 

dezembro a fevereiro. Caso tenha alguma dúvida ou tenha passado o prazo, solicite o contato da empresa na 

Recepção do Colégio.  

Os Plantões do PH estão pré agendados para as seguintes datas: 

• Dezembro/2020: dias 2 e 3 - das 8h às 15h30 

 

• Janeiro/2021: dias 21 e 22 - das 8h às 15h30 

 

• Fevereiro/2021: dias 4 e 5 - das 8h às 15h30 
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III – Horários 

 

Os horários das aulas são divulgados no Edital de Matrículas e Contrato de prestação de Serviços 

Educacionais.  

Vale lembrar sobre a importância do cumprimento dos horários das aulas na formação de hábitos e 

compromisso desde cedo, para que, além do bom aproveitamento das atividades, o(a) aluno(a) tome para si 

responsabilidade e dedicação nas tarefas escolares e na vida. 

 

Segmento/série Horários 

Educação Infantil 13h20 às 17h20 

Ensino Fundamental I - 1º ano 13h20 às 17h40 

Ensino Fundamental I - 2º ao 5º ano 13h20 às 17h50 

Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano 7h às 12h10 

Ensino Médio 7h às 13h (com algumas aulas à tarde) 

 

Os atrasos e faltas são registrados na ficha disciplinar do(a) aluno(a) para providências cabíveis junto à 

família e à Orientação Educacional do Colégio. 

ATENÇÃO: Os alunos que não têm autorização para saírem sozinhos do Colégio (E. Infantil e E. Fund I), 

somente serão entregues aos pais e responsáveis ou pessoas previamente autorizadas em formulário próprio. 

Quando houver necessidade de terceiros para buscar o(a) aluno(a), o Colégio deve ser avisado antecipadamente 

por escrito. 

Os horários de recreio ou intervalos estão programados de acordo com cada Coordenação para melhor 

atendimento aos alunos. Os lanches podem ser trazidos de casa ou adquiridos na Cantina – Piazza Navona 

Cafeteria. 

Estimule alimentos saudáveis com frutas e alimentos naturais! Evite frituras, gorduras, alimentos ultra 

processados, à base de açúcares e conservantes, pois em excesso, prejudicam a concentração e o 

desenvolvimento das crianças e jovens. 

 

IV – Frequência Aulas presenciais / online 

 

Em razão do ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA e, ainda, em razão das dificuldades de vacinas, por 

motivo de saúde ou qualquer outro em razão de lei, as atividades presenciais poderão, a critério do COLÉGIO, 

serem substituídas pelo Regime Especial de Aulas Não Presenciais, por meio de tecnologia de informação e 

metodologias próprias, na forma da legislação em vigor e contrato de prestação de serviços. 
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A frequência faz parte do processo avaliativo nas aulas presenciais e online. O aluno deve ter no mínimo 

75% de presença. Nas aulas online a entrega das atividades nos prazos estabelecidos com os professores, é 

contabilizada na frequência do(a) aluno(a), assim como a sua participação nas aulas virtuais que estão 

contabilizadas na carga horária total do ano letivo (aulas e atividades online). As atividades online do 6º ao E. 

Médio são realizadas na PLATAFORMA MAESTRO PLURALL - PH 

Para acesso às aulas  online no Google Meet, é necessário que o aluno esteja logado no computador, tablet 

ou celular com um e-mail válido, preferencialmente do próprio aluno ou responsável que esteja registrado no 

Colégio, o mesmo do APP. Caso necessite ingressar com um e-mail desconhecido do Colégio, avise com 

antecedência pelo e-mail da Turma. 

 Algumas regras de ouro são importantes para utilização da Plataforma: 

• É importante que o aluno assista às aulas ao vivo, como se estivesse no Colégio e não falte, pois será feita a 

chamada durante a aula. As aulas ao vivo devem entrar na rotina diária do aluno. 

• Para assistir à aula é importante que o aluno ligue a câmera, pois será a forma de verificação de presença e 

atenção plena às explicações (turmas do Infantil e Ensino Fundamental I); 

• Solicitamos aos alunos que mantenham o microfone desligado durante as explicações do(a) Professor(a); 

• Gentileza é fundamental! Não são permitidas palavras impróprias e quebra dos combinados de convivência 

da turma; 

• As atitudes e comportamentos inadequados do aluno podem provocar o desligamento do microfone e até a 

sua retirada da sala virtual. O Responsável será comunicado para apoio ao aluno e ajuda na mudança de 

comportamento nas próximas aulas. 

• Nas turmas do Infantil e Ensino Fundamental I as imagens dos alunos aparecem durante as aulas, portanto, 

o vídeo não poderá ser compartilhado para assistir à aula perdida;  

• Caso o aluno não assista à aula totalmente ou tenha perdido as explicações, é possível verificar no 

planejamento semanal o capítulo estudado e fazer os exercícios. Anote as dúvidas para tirar com o professor, 

na próxima aula. 

Os pais devem comunicar com antecedência a necessidade de adequações e o Colégio está à disposição 

para ajudar, caso seja possível. 

 

V – Uniforme 

 

O uso do Uniforme Escolar é obrigatório em suas dependências, com o objetivo de maior praticidade, 

segurança e identificação dos alunos. Além disso, o uso do uniforme pode contribuir para que o(a) aluno(a) adote 

práticas diárias de cuidado, auto cuidado, disciplina e respeito às regras das Instituições em geral. Lembrando: 

O Uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares eventos, passeios, provas de segunda chamada, 

entre outras. 

Não fazem parte do Uniforme Escolar: bonés, chapéus e demais adereços que dificultem a identificação 

do(a) aluno(a), não sendo permitido o uso nas dependências e(ou) na sala de aula. 
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O Uniforme do Sagrado pode ser comprado na loja CARMINE, situada à Rua Raul Veiga, 656 - Centro, 

Cabo Frio - RJ. Telefone: (22) 2645-3756  Horário: 9h30min até 19h. 

 

VI – Tecnologia 

 

Os nossos alunos são altamente conectados e ano de 2020 foi relevante para muitas mudanças nos 

direcionando cada vez mais ao uso das diversas tecnologias em aula, porém é importante seguir algumas regras 

para melhor adaptação a esta nova realidade. 

É proibido o uso de celular, fones de ouvido, aparelhos eletrônicos e outros equipamentos em sala de aula 

presencial ou online, exceto para uso pedagógico. 

Caso o responsável precise entrar em contato com o aluno, ligue para o telefone fixo do Colégio ou envie 

uma mensagem para o WhatsApp. Não faça contato com o aluno, via celular, nos horários de aula. 

 

VII – Achados e Perdidos 

 

O Sagrado não se responsabiliza por materiais, uniformes, equipamentos eletrônicos, dinheiro, e outros 

objetos danificados, deixados ou esquecidos pelos alunos, pais, colaboradores, professores e visitantes nas 

dependências do Colégio.  

Em caso de perda ou esquecimento, a Equipe (Apoio/Disciplinares) entrega na Recepção do Colégio e ficam 

à disposição até o final do ano letivo. Os objetos não retirados dentro do prazo são levados à doação no início do 

ano letivo seguinte, liberando o espaço. 

 

VIII - Acompanhamento Escolar 

 

Os Resultados das atividades realizadas ao longo do ano letivo são disponibilizados bimestralmente, na 

Secretaria Virtual – Área dos Pais – no site sagradocj.com.br ou por e-mail / APP do Responsável. 

Todos os boletins disponibilizados até duas semanas após o fechamento do bimestre, caso não receba 

neste prazo, procure a Orientação Educacional. 

É importante lembrar que a participação das famílias é fundamental no desenvolvimento dos alunos, 

portanto, esteja presente e, sempre que puder, compareça para retirar o boletim pessoalmente, esclarecendo 

eventuais dúvidas sobre os resultados. 

A Orientação Educacional pode convocar as famílias para reuniões pedagógicas sempre que se fizer 

necessário, dentro das especificidades de cada aluno(a). 

  

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=623&q=carmine+modas+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpSysujtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAMcR12UAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibyo65kNvPAhWDkpAKHXhKAp4Q6BMIeDAS
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=623&q=carmine+modas+hor%C3%A1rio&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpSysujteSzk620s_JT04syczPgzOsMvJLi4oBX_rdnSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibyo65kNvPAhWDkpAKHXhKAp4Q6BMIfDAT
javascript:void(0)
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IX – Comunicação e Aplicativo 

 

Diariamente é feito o envio pelo APP das atividades em sala (E. Infantil, EFI e EFII), ocorrências dos alunos 

e avisos importantes. Para isso, é fundamental que os pais e responsáveis baixem em seus celulares o Aplicativo 

Escola em Movimento e acompanhem as mensagens diariamente.  

Caso ainda não tenha o APP Escola em Movimento, baixe no seu celular e informe o seu e-mail cadastrado 

no Colégio. Baixe o APP nos sites ou pelo QR Code: 

 

      QR CODE para Andoid:               QR CODE para IOS: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nas aulas presenciais a comunicação também ocorre através da Agenda Escolar do(a) Aluno(a). A partir do 

6º ano do Fundamental II a organização da agenda passa a ser de responsabilidade do(a) próprio(a) aluno(a). 

Algumas informações também são fixadas nos murais e no site do Colégio, na área dos pais e alunos, 

programação de atividades e eventos, secretaria virtual, entre outros. Acesse: www.sagradocj.com.br 

 

X – Avaliações e Simulados 

 

O Calendário de avaliações é divulgado com antecedência no Site e no Aplicativo. A construção da Média 

ocorre bimestralmente da seguinte forma: 

• Ensino Fundamental I  

Nota 1: ativ. avaliadas (30 pts) + Simulados (10 pts) + Teste (60 pts) 

Nota 2: Prova(100 pts) 

Média: (Nota 1 + Nota 2) / 2 = 70 

• Ensino Fundamental II e Médio 

Nota 1: ativ. avaliadas (30 pts) + Simulados (10 pts) + Teste (60 pts) 

Nota 2: Prova(100 pts) 

Média: (Nota 1 + Nota 2) / 2 = 60 

  

http://www.sagradocj.com.br/
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O Simulado tem o objetivo de capacitar os alunos para a realização de concursos e provas para o ENEM e 

outros processos seletivos e ocorre de acordo com os calendários dos Sistemas de Ensino SM e PH. 

É fundamental o respeito aos horários preestabelecidos de aplicação dos Simulados. Lembre-se de que é 

ainda no Colégio em que o(a) Aluno(a) pode treinar as suas habilidades de controle de tempo, de ansiedade e de 

preenchimento de provas. Assim, quando for para valer, ele(a) estará mais acostumado às regras dos concursos, 

aumentando as suas chances de sucesso. 

O calendário dos Simulados é divulgado com antecedência pelo Aplicativo e Site do Colégio. 

 

XI – Segunda Chamada 

 

Se o aluno perder teste ou prova, com ou sem justificativa legal, o seu responsável deverá comparecer à 

SECRETARIA do Colégio em um prazo de 48h, para requerer a segunda chamada da avaliação, com as devidas 

comprovações.  

 

 

XII – Recuperação 

 

São três oportunidades de Recuperação: 

 Semestral 1 (1º e 2º Bimestre) 

 Semestral 2 (3º e 4º Bimestre) 

 Recuperação Final: Permitida apenas se o aluno estiver em até 3 disciplinas. 

OBS: A nota da recuperação não substitui a média construída pelo aluno no semestre. Ela será somada e 

dividida com a anterior, formando uma NOVA média. 

 

 

XIII – Comemorações e Aniversários 

 

O Colégio acolhe com alegria as festas de aniversários dos(as) Alunos(as) e de Professores, quando estes 

desejarem. Porém, é importante estar atento às regras para melhor organização: 

• Informar com pelo menos 10 dias de antecedência, verificando se há outro aluno reservado para o mesmo 

dia, agendando sempre para as segundas ou sextas; 

• O Agendamento é feito diretamente com a Coordenação do Segmento; 

• O Aniversário é exclusivo dos alunos e professores, conforme orientação da Coordenação; 

• O tempo de festividade deve respeitar o andamento das aulas – máximo de 30 minutos; 
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XIV- Atividades externas – Aulas Campo 

 

São atividades complementares, de enriquecimento cultural, social e do conteúdo, através de vivências 

do(a) Aluno(a), dentro do Cronograma de atividades do Colégio através de visitas a museus, viagens e aulas 

campo. Estas saídas são planejadas com antecedência e devem ser autorizadas, por escrito, pelo responsável. O 

valor é pago à parte, conforme cronograma da atividade externa. 

 

XV - Atividades Extracurriculares 

 

As atividades extracurriculares são disponibilizadas nas dependências do Colégio Franciscano Sagrado 

Coração de Jesus, não inclusas na mensalidade, em parceria com empresas e professores especializados. Para 

participar de aulas experimentais e informações sobre matrículas, entrar em contato com seus respectivos 

responsáveis, através da Recepção do Colégio. 

 

• Ballet: Studio Fama 

• Basquete: Prof. Marcos 

• Catequese: Catequistas da Paróquia N.Sra. 

da Assunção 

• Futsal: Prof. Paulo Xavier 

• Handbol e Vôlei: Prof. Luiz 

• Inglês Infantil/ Fund. I: The Kids Club 

• Games/Robótica: KAZUO  

• Jiu Jitsu: Bi Léo 

• Judô: Ronaldo 

• Meditação: Henriette Ferreira  

• Redação ENEM: Prof. Maria Carolina 

• Teatro: Mônica de Abre

OBS.: As comemorações, aulas de campo e atividades extracurriculares somente poderão ocorrer ao final 

da pandemia ou quando houver autorização oficial. 

 

XVI – Prevenção à COVID 

 

Nas dependências do Colégio o uso de máscara e higienização com álcool 70% são obrigatórios, assim como a 

adoção dos protocolos definidos pela OMS.  

Os procedimentos de prevenção e a organização das aulas e das turmas serão divulgados a toda comunidade 

escolar (alunos, funcionários, parceiros e envolvidos) quando liberadas oficialmente as aulas presenciais e 

adotadas pelo Colégio.  



 

9 
 

 

XVI – Equipe Pedagógica

Direção: Ir. Maria de Lourdes Mendes Alvares 

cfscj.diretoria@redefranciscanas.com.br 
 

Direção Adj: Lenilza Azevedo Vinagre 

cfscj.vicediretor@redefranciscanas.com.br 

 

Orientação Educacional:  

- Julia Moraes da Fonseca (Manhã): cfscj.oe@redefranciscanas.com.br 

 

- Luiza Vaz Vidal (Tarde): cfscj.oe2@redefranciscanas.com.br 

 

Coordenação Pedagógica: 

- Lais Cavalcanti 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I (1º e 2º anos )    

cfscj.infantil@redefranciscanas.com.br 

 

- Kely Nogueira 

Ensino Fundamental I (3º, 4º e 5º anos ) 

Ensino Fundamental II (6º, 7º anos ) 

cfscj.fundamental02@redefranciscanas.com.br 

  

- Maria das Graças 

Ensino Fundamental II ( 8º, 9º anos ) 

Ensino Médio    

cfscj.medio@redefranciscanas.com.br

 

Telefones: (22) 2647 1228  |   2647 0036  |   2647 0056 

WhatsApp: (21) 96941 0044 

 

 

PAZ E BEM! 

 

mailto:dire%C3%A7%C3%A3o@cnsa.com.br
mailto:oe@sagradocj.com.br
mailto:pedagocico@cnsa.com.br
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