




Mais um ano letivo está começando e é com os 
corações cheios de alegria e expectativas que 

lhe damos boas-vindas! 

Com esforço e dedicação, mas também com 
muita diversão esperamos que este ano seja de 

muito sucesso para todos.

Aluno (a): _________________________________________________________

Série: _______________                                          Turma: ____________________
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 Fundado em 1973, o Colégio Madre de Deus já surge pela necessidade de 
inovar os processos educacionais da época. Nesta perspectiva, sua prática pedagógica 

coloca aluno e professor como sujeitos do processo educativo em que a interação 
social de ambos transforma-os à medida que transforma o meio cultural.

 Inicialmente, baseou sua prática pedagógica na metodologia montessoriana 
associada à filosofia construtivista. Partindo dessa raiz, o MD desenvolve hoje seu 

trabalho numa abordagem sócio-interacionista vygotskiana, incentivando o aluno nas 
descobertas do conhecimento a partir da valorização de suas experiências pessoais.

 Assim é que o Colégio Madre de Deus subsidia sua prática pedagógica no coti-
diano escolar e na experiência de vida dos alunos. Acompanhar as novas tendências, 

aliando-as aos valores que enriquecem o ser humano, tornou-se um dos principais 
cuidados do Colégio Madre de Deus. 
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 Instigada pela necessidade de interferir de modo efetivo nos processos educacionais 
que norteavam a política pedagógica nos anos 70, a, então, ESCOLA MADRE DE DEUS 
foi fundada em março de 1973. Inicialmente, realizou seu trabalho tomando por base o 
método Montessori, que compreende a aprendizagem com um processo que se desenvolve 
naturalmente. Partindo dessa raiz, a EMD, hoje Colégio Madre de Deus, desenvolve seu 
trabalho numa abordagem sociointeracionista vigotskyana, na qual os aspectos: biológico e 
social interagem reciprocamente no desenvolvimento dos indivíduos. 
             Nesta perspectiva, nossa prática pedagógica coloca estudante e professor como 
sujeitos do processo educativo em que a interação social de ambos transforma-os à medida 
que transforma o meio cultural. Assim é que o CMD subsidia sua prática pedagógica no 
cotidiano escolar e na experiência de vida dos estudantes, posto que entendemos que estes 
desenvolvem as habilidades fundamentais através do seu uso, em situações significativas e que 
o grupo é fator preponderante na aprendizagem. Priorizando o conhecimento cientificamente 
elaborado, a consciência crítica e as atividades criativas que possam contribuir para a melhoria 
da educação básica, encara a educação não como um somatório de fatores inatos e adquiridos 
e sim como uma interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser humano e o 
meio social e cultural em que se insere.
 À luz das proposições de Vigotsky, o CMD volta seu trabalho para a formação do 
homem entendendo-o como sujeito produtor de conhecimento, interativo na relação com o 
mundo, seu objeto de estudo, reconstruindo-o em seu pensamento e em seu agir.
 Todo nosso fazer pedagógico busca dar sentido e significado à aprendizagem na 
expectativa de gerar no educando o compromisso e a responsabilidade com seu próprio 
aprendizado. O desenvolvimento das habilidades de pensar, refletir, organizar, realizar e 
avaliar, além do desafio no cumprimento de normas são traços importantes observados no 
crescimento cognitivo, afetivo e psicomotor de nossos estudantes.

Para concretizar nossa proposta, buscamos na dimensão do presente conhecer nosso 
estudante - como vive, o que o pensa, sente e faz dentro da escola e fora dela; na dimensão 
do futuro, buscamos inseri-lo no mundo das relações sociais, das culturas e do trabalho, 
estimulando-o à prática de posturas críticas, abertas a transformações e, principalmente, 
questionadoras da realidade em que vive, oferecendo um ensino de qualidade, que organiza 
e reorganiza a prática pedagógica a partir das seguintes diretrizes: 

• Protagonismo juvenil.
• Aprendizagem significativa e contextualizada;
• Inovação dos processos de ensino e aprendizagem; 
• Exploração das múltiplas inteligências; 
• Interação professor, estudante e conhecimento; 
• Avaliação continua, sistemática e cumulativa; 
• Acompanhamento permanente do percurso de aprendizagem dos estudantes; 
• Respeito às diferenças individuais;
• Estímulo à autonomia intelectual do estudante
• Desenvolvimento do senso crítico 

 
 O Colégio Madre de Deus trata ainda com especial relevância os estudos da 
inteligência emocional, promovendo uma educação formativa que desenvolva competências 
socioemocionais nas relações do estudante consigo mesmo, com o outro e com o mundo.   
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MISSÃO

Formar cidadãos éticos e futuros profissionais, capacitados através de uma educação moderna, 
de excelência e de resultados.

VISÃO

Educar continuamente jovens responsáveis, preparados e competentes para o mercado 
profissional, em consonância com a cultura regional e ambiental.

VALORES

• Resultados
• Qualidade
• Confiabilidade
• Respeito ao próximo
• Profissionalismo e Ética
• Transparência
• Responsabilidade Social
• Sustentabilidade

HORÁRIOS/ MANHÃ

ENSINO FUNDAMENTAL

TEMPOS 6º e 7º anos 8º ano 9º ano

1ª Aula 7h20 – 8h10 7h20 – 8h10 7h20 – 8h10

2ª Aula 8h10 – 9h 8h10 – 9h 8h10 – 9h

3ª Aula 9h30- 10h20 9h – 9h50 9h – 9h50

4ª Aula 10h20 – 11h10 10h20 – 11h10 10h20 – 11h10

5ª Aula 11h10 – 12h 11h10 – 12h 11h10 – 12h

6ª Aula *12h – 12h50 12h – 12h50

* Aulas até 12h50 em alguns dias da semana conforme o horário individual da turma.
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ENSINO MÉDIO

TEMPOS 1º série 2º série 3º série 
1ª Aula 7h20 – 8h10 7h20 – 8h10 7h20 – 8h10
2ª Aula 8h10 – 9h 8h10 – 9h 8h10 – 9h
3ª Aula 9h – 9h50 9h – 9h50 9h – 9h50
4ª Aula 9h50 – 10h40 9h50 – 10h40 9h50 – 10h40
5ª Aula 11h10 – 12h 11h10 – 12h 11h10 – 12h
6ª Aula 12h – 12h50 12h – 12h50 12h – 12h50
7ª Aula *12h50 – 13h40 *12h50 – 13h40 12h50 – 13h40

* Aulas até 13h40 em alguns dias da semana conforme o horário individual da turma.

HORÁRIO RECREIO/ MANHÃ (2ª a 6ª feira)

TURMAS HORÁRIOS
6º e 7º 9h – 9h30
8º e 9º 9h50 – 10h20

Ensino Médio 10h40 – 11h10

TURNO DA TARDE / HORÁRIOS E PROJETOS

ENSINO FUNDAMENTAL

TERÇA-FEIRA – HORÁRIO INTEGRAL (6º e 7º ano) - AULAS REGULARES, PROJETOS/TRILHAS 
PEDAGÓGICAS: 1) (Olimpíada Brasileira de Matemática - OBM/ Olimpíada Brasileira de 
Raciocínio Lógico - OBRL, 2)APROFUNDAMENTO DE REDAÇÃO, 3)TRILHA DE LINGUAGEM, 4)
TRILHA DE MATEMÁTICA, 5)EXPRESSÃO CORPORAL E ORATÓRIA, 6)EMPREENDEDORISMO, 7) 
CULTURA MAKER, 8)SCIENCE LAB.     

               
TEMPOS HORÁRIOS
1ª Aula 13h10 - 14h
2ª Aula 14h - 14h50
Recreio 14h50 - 15h20
3ª Aula 15h20 - 16h10
4ª Aula 16h10 - 17h
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O integral do 6º e 7º ano nas terças feiras possui a carga horária de 4 horas aulas, no turno 
da tarde, sendo estas distribuídas em duas aulas de componentes curriculares obrigatórios 
e duas de projetos/ trilhas pedagógicas, nas quais os estudantes se inscrevem em projetos 
diversificados, de acordo com suas necessidades e/ou interesses. O processo de inscrição 
para as trilhas  dar-se-á durante o primeiro mês de aulas, mediante formulário eletrônico, 
disponibilizado pela escola por e-mail e com prazo de preenchimento. São ofertados os 
seguintes projetos/trilhas: 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – OBM/OBRL - Aulas de aprofundamento 
nas áreas de matemática e raciocínio lógico, voltadas para conteúdos específicos de exames 
olímpicos nacionais e internacionais. 

APROFUNDAMENTO DE REDAÇÃO - Aulas de aprofundamento no eixo de produção textual 
para que os estudantes desenvolvam ainda mais habilidades para produzir textos de gêneros 
diversos, reconhecendo sua estrutura, função e características..

LINGUAGEM - Aulas complementares na área de língua portuguesa para retomada de 
conteúdos mais complexos  e/ou naqueles  conteúdos curriculares que estão sendo trabalhados 
nas aulas regulares, nos quais os estudantes apresentem dificuldades.

MATEMÁTICA - Aulas complementares na área de matemática para retomada de conteúdos 
matemáticos mais complexos  e/ou naqueles  conteúdos curriculares que estão sendo 
trabalhados, nos quais os estudantes apresentem dificuldades

EXPRESSÃO CORPORAL E ORATÓRIA - Linguagem cênica e técnicas de oratória  para 
desenvolvimento da expressão corporal.

EMPREENDEDORISMO & CULTURA MAKER - Fundamentos do empreendedorismo juvenil e da 
cultura maker aplicados ao desenvolvimento de projetos maker e  à criação de soluções para 
problemas da vida cotidiana.

SCIENCE LAB - Vivências de pesquisa na área de ciências da natureza e atividades práticas de 
laboratório.

Após o processo de inscrição, o estudante receberá a validação da coordenação, considerando 
o quantitativo de vagas de cada projeto, bem como o perfil do estudante. No preenchimento o 
estudante deverá colocar até três opções de projetos, por ordem de preferência,  para os casos 
em que seja necessário o remanejamento.    
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PROJETOS 8º ANO - REC PORT, REC MAT, OBM, OBRL, OBF E LABORATÓRIO DE  REDAÇÃO             

                                                                   

TEMPOS HORÁRIOS 3ª feira (Turmas)
1ª Aula 14h – 14h50 Reconstrução Matemática

Reconstrução Português

Laboratório de  Redação

Olimpíada Brasileira de  Matemática

 2ª Aula 14h50 – 15h40
Recreio 15h40 – 16h
3ª Aula 16h - 16h50
4ª Aula 16h50 - 17h40

* A inclusão do estudante em cada  turma  dependerá  do convite da coordenação, após o 
mapeamento das necessidades pedagógicas e interesses  de cada um.

PROJETOS 9º ANO - LAB. DE REDAÇÃO, REC FIS, REC MAT, OBM

                                                                      

TEMPOS HORÁRIOS 2ª feira 4ª feira
1ª Aula 14h – 14h50

Reconstrução de 
Matemática

Aprofundamento 
de Física

OBM

Laboratório de  
Redação

Aprofundamento 
de Química

Aprofundamento 
de Biologia

Laboratório 
Redação

 2ª Aula 14h50 – 15h40
Recreio 15h30 - 15h50
3ª Aula 15h50 - 16h40

4ª Aula 16h40 - 17h30

 
* No Laboratório de Redação o atendimento seguirá a programação estabelecida no calendário 
mensal. 

* A inclusão do estudante em cada  projeto  dependerá do convite da coordenação, após o 
mapeamento das necessidades pedagógicas e interesses de cada um.
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TURNO DA TARDE / HORÁRIOS E PROJETOS

ENSINO MÉDIO

2ª FEIRA - ITINERÁRIOS FORMATIVOS  1ªSÉRIE 

TEMPOS HORÁRIOS
Linguagens, 

Comunicação e 
Historicidades

Saúde, Vida e 
Meio Ambiente

Ciências Exatas 
e Fenômenos 

Físicos

1ª Aula 14h30 – 15h20 HISTÓRIA BIOLOGIA FÍSICA

 2ª Aula 15h20 – 16h10 HISTÓRIA BIOLOGIA FÍSICA

Recreio 16h10 - 16h30

3ª Aula 16h30 - 17h20 PORTUGUÊS QUÍMICA MATEMÁTICA

4ª Aula 17h20 - 18h10 PORTUGUÊS QUÍMICA MATEMÁTICA

4ª FEIRA – MD AVANÇA   (2ª série)

TEMPOS HORÁRIOS MD AVANÇA 
SAÚDE MD AVANÇA EXATAS

1ª Aula 14h30 – 15h20 QUIMICA MATEMÁTICA

 2ª Aula 15h20 – 16h10 QUÍMICA MATEMÁTICA

Recreio 16h10 - 16h30

3ª Aula 16h30 - 17h20 BIOLOGIA FÍSICA

4ª Aula 17h20 - 18h10 BIOLOGIA FÍSICA

3ª e 5ª FEIRA – MD AVANÇA   (3ª série)

TEMPOS HORÁRIOS 3ª FEIRA 5ª FEIRA

1º MOMENTO      15h – 16h20 QUIMICA FÍSICA

2º MOMENTO 16h30- 18h10 BIOLOGIA MATEMÁTICA
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LABORATÓRIO DE REDAÇÃO –  ENSINO MÉDIO

TURMAS DIAS HORÁRIOS
1ª SÉRIE 

3ª feira 15h – 17h30

2ª SÉRIE
2ª feira 15h – 17h30

3ª SÉRIE 4ª feira
15h – 17h30

BILÍNGUE (6º, 7º e 8º ANO EF)                                                

                                                    
TARDE HORÁRIOS

   SEGUNDA 13h50 - 17h30
QUARTA 13h50 - 17h30

*Cada turma receberá o horário individual de aulas.

HIGH SCHOOL

TURMAS DIAS HORÁRIOS

FRESHMEN

SOPHMORE

JUNIOR

3ª e 5ª 14h30 – 18h50

*Cada turma receberá o horário individual de aulas.
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 AULAS PRESENCIAIS

• Horários de entrada: pela manhã, após às 7h20, o estudante será admitido, porém 
perderá a primeira aula devendo permanecer em atividade pedagógica, extra sala. 
Após 7h45 não será admitida a sua entrada. No turno da tarde, após o horário regular 
de início das aulas do dia, o estudante que chegar até 15 min atrasado será admitido, 
porém perderá a primeira aula. Após 15min de tolerância, não será admitida a sua 
entrada. 

● Após o terceiro dia de atraso, o estudante não poderá entrar no colégio para assistir às 
aulas daquele dia. A família será informada do ocorrido e, o mesmo deverá retornar 
para a sua residência ou poderá permanecer na biblioteca realizando atividades 
pedagógicas.

● Os atrasos dos estudantes só serão zerados quando a unidade acabar, ou seja, após 
três atrasos em uma mesma unidade, o estudante continuará voltando para casa 
sempre que cometer um novo atraso.

● Os estudantes que saem sem portador deverão solicitar, à coordenação, autorização 
para ser assinada pelo seu responsável e, posteriormente, serão cadastrados. A saída 
sem portador só poderá ocorrer se o estudante tiver a carteira de saída sem portador 
ou mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis. 

● No dia de horário ampliado, não será permitida a saída do estudante para almoçar 
fora do colégio, exceto se o mesmo estiver acompanhado pelo seu responsável ou se 
estiver com a sua carteira de saída autorizada.

● Qualquer liberação de estudante que não possua carteira de saída autorizada só 
poderá ser realizada mediante autorização por escrito dos pais e/ou responsáveis. 
Liberações de estudantes mediante contato telefônico são expressamente proibidas.

● Saídas de estudantes (mesmo daqueles que possuam carteira de saída autorizada), 
antes do horário previsto para o término regular da aula, quando não previstas 
pelo colégio, só poderão ocorrer mediante autorização por escrito, dos pais e/ou 
responsáveis.

● Estudantes que não possuem autorização de saída sem portador só poderão sair 
do colégio com os seus responsáveis. Pessoas não autorizadas, mesmo quando 
conhecidas dos estudantes, não poderão retirá-los do colégio sem autorização por 
escrito dos pais e/ou responsáveis.

● O horário de saída dos estudantes do Ensino Médio será às 12h50 no turno da manhã 
ou às 13h40 nos dias que os mesmos tiverem o pós-horário. 
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● Os estudantes do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série), terão atividades (Projeto 
Conexões: Linguagens MD), uma vez por mês, aos sábados, pela manhã, conforme 
estabelecido no calendário mensal. Para os estudantes da 3ª série, a frequência aos 
sábados é obrigatória.

● As avaliações do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) serão realizadas, preferencialmente, 
nas sextas-feiras, no turno da tarde, exceto os simulados nacionais externos que 
poderão ocorrer nos finais de semana.

● A espera por portadores, para todos os estudantes, deve ser no interior do colégio. 
Não é permitida a circulação ou permanência de estudantes no Colégio após o 
horário das aulas sem que haja atividade programada ou que os mesmos estejam 
devidamente autorizados.

● O comparecimento no horário integral, para o 6º e 7º ano, é obrigatório. As aulas são 
curriculares, e o estudante deve comparecer com o fardamento completo.

● Os Itinerários Formativos para os estudantes da 1ª série do Ensino Médio são 
obrigatórios. Ao final de cada unidade serão realizadas as avaliações dos Itinerários 
Formativos.

● As atividades do Classroom e demais plataformas digitais adotadas pelo colégio 
são obrigatórias para todos os estudantes que estejam em aulas remotas e/ou 
presenciais.

 AULAS REMOTAS*

• Horários de entrada no Google Meet: A aula remota iniciará às 7h20, devendo o 
estudante encontrar-se conectado e disponível para seja registrada sua frequência e 
para que em casos de solicitação do professor e/ou da coordenação possa responder 
a chamada através da câmera e/ou do microfone. Estudantes que estejam on-line 
mas que não respondam às solicitações da equipe pedagógica e ou chamada terão 
sua falta e/ou atraso registrados.

• 
• Os atrasos dos estudantes só serão zerados quando a unidade acabar, ou seja, após 

três atrasos em uma mesma unidade, o estudante continuará voltando para casa 
sempre que cometer um novo atraso.

• 
• A participação no horário integral, para o 6º e 7º ano, é obrigatória. As aulas são 

curriculares e os demais projetos fazem parte de conteúdos diversificados necessários 
à formação dos estudantes.
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• As avaliações deverão ser realizadas nos horários previstos e de forma presencial. O 
estudante que estiver de atestado médico, no dia da sua avaliação , deverá realizar a 
2ª chamada. 

• As atividades do Classroom são obrigatórias para todos os estudantes que estejam 
em aulas remotas e/ou presenciais.

• O estudante deverá assistir à aula remota com o fardamento do Colégio e, deverá 
abrir a câmera e interagir, sempre que  for solicitado pelo professor.

*As aulas remotas são oferecidas exclusivamente para estudantes com COVID e/ou  sintomas 
gripais, apenas para o período de afastamento.

• O estudante deverá comparecer trajando sempre o uniforme completo padrão 
MD: calça de brim azul ou a bermuda da diária padrão MD, camisa do colégio, 
meias brancas e tênis preto. O uso de camisetas promocionais ou temáticas só será 
admitido em eventos especiais, previamente planejados e autorizados (mesmo que 
sejam camisetas promocionais de eventos realizados pelo colégio). O estudante do 
High School e os estudantes da 3ª série do EM poderão usar as camisas específicas 
dos seus cursos. 

• O comparecimento com o fardamento incompleto gerará uma notificação. Após a 
terceira notificação, o estudante não poderá entrar no colégio para assistir às aulas 
daquele dia. A família será informada do ocorrido e, o mesmo deverá retornar 
para a sua residência ou poderá permanecer na biblioteca realizando as atividades 
pedagógicas.

• As notificações dos estudantes só serão zeradas quando a unidade acabar, ou seja, 
após três atrasos em uma mesma unidade, o estudante continuará voltando para 
casa ou permanecendo na biblioteca para realizar atividades pedagógicas   sempre 
que comparecer com o fardamento incompleto.

• Nas aulas de Ed. Física, o estudante deverá usar o uniforme padrão do colégio: 
bermuda, camiseta específica e tênis. Não será permitida a prática usando calça 
comprida. O fardamento da Ed. Física só poderá ser usado, EXCLUSIVAMENTE, nos 
dias de aulas da disciplina.

• Em eventos que não seja exigido o fardamento, ou quando este for opcional, não 
será permitido o uso de tops, shorts, saias e blusas curtas. Aos meninos também será 
vetado o uso de camiseta tipo “regata” e sandálias nessas ocasiões.

• Não serão permitidas calças jeans, chinelos ou similares.
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• A comunicação individual com a família será feita através do APPS TellMe, 
Google Classroom, documento escrito, e-mail ou através de contato telefônico 
realizado pela coordenação ou por algum funcionário do Colégio. 

• Os responsáveis deverão indicar em formulário enviado pelo colégio um e-mail 
do domínio gmail para que seja cadastrado o responsável pelo estudante no 
Google Classroom. Desse modo, será possível receber todas as notificações 
de atividades a serem realizadas e/ou pendentes de seu (ua) filho (a). Após 
a realização do cadastramento, o responsável deverá aceitar o convite do 
Classroom que chegará na sua caixa de entrada, e escolher a periodicidade 
das notificações automáticas do Google (diariamente e/ou semanalmente). 
Somente após aceitar o convite é que o responsável passará a receber as 
notificações.

• Em âmbito geral, as comunicações serão feitas através de circulares, e.mails, 
APPS TellMe,  ou através de qualquer aplicativo institucional adotado pelo 
Colégio. Os pais e responsáveis deverão sempre arguir seus filhos sobre o envio 
de alguma informação ou verificar, diariamente, o seu e-mail.  É importante 
que, pelo menos 1 vez por semana, os pais acessem o Google Classroom para 
verificar o andamento das tarefas do(a) filho(a).

• Ao  final de cada unidade o Colégio entrega, durante o Plantão Pedagógico, 
os resultados do aproveitamento do estudante através de seu Boletim 
Trimestral. Nesta oportunidade, os professores do dia se fazem presentes 
para o diálogo com pais. Nos dias previstos para os plantões pedagógicos, 
quando necessário, as aulas serão suspensas. No caso do 3ª série (EM), o 
resultado será entregue individualmente aos responsáveis, diretamente pela 
coordenação pedagógica, ao final de cada unidade.

• Os boletins parciais serão disponibilizados aos estudantes , pais ou 
responsáveis pela internet.

• Caso exista a necessidade de conversar com um determinado professor, o 
responsável deverá agendar, previamente, um horário junto à coordenação.



• Os responsáveis deverão comunicar ao Colégio a ausência do estudante esclarecendo 
o motivo, tanto nas aulas presenciais, quanto remotas.

• As faltas só serão justificadas mediante comprovação por atestado médico entretanto, 
embora justificadas as faltas não serão abonadas.

• O excesso de faltas, mesmo justificado, prejudica de forma significativa o desempenho 
escolar do estudante e o coloca em situação de risco de reprovação, caso o percentual 
seja maior do que o permitido pela legislação em vigor. O percentual para aprovação, 
por frequência, deverá ser igual ou superior a 75% dos dias letivos. 

• Na ausência do estudante, o Google Classroom com as atividades realizadas pela sua 
turma, poderá sempre ser acessado pela Internet.

• O estudante só será dispensado da prática de Ed. Física se apresentar problema de 
saúde comprovado por atestado médico, que deverá ser entregue diretamente à 
coordenação para ser arquivado em sua ficha de acompanhamento individual.

Desde a mais tenra idade, o estudante do CMD é cercado por uma estrutura que visa 
auxiliá-lo na construção da própria identidade e do seu projeto de vida. Com isso, privilegiar 
a busca do autoconhecimento alicerçado por valores que orientem a perspectiva de vida e a 
compreensão da sociedade e do lugar social em que se está inserido são metas da Educação 
promovida pelo Colégio. Estimular no aluno que se faça perguntas tais como “Quem sou eu?”, 
“Quem eu quero ser?”, “O que eu quero para mim e para a sociedade?” são estratégias que 
propiciam o alcance das metas definidas.

Ciente da sua tarefa nesse empreendimento, o CMD tem a clareza de que o seu 
estudante deve demonstrar:

• Capacidade de expressão oral e escrita, com fluência e criatividade, tomando 
decisões razoáveis sobre os mais diversos assuntos da sua aprendizagem, observando 
as consequências de suas escolhas.

• Habilidade de criticar construtivamente, exercitando sua autonomia ao desempenhar 
um papel ativo na realização/solução de atividades e situações problema.

• Capacidade de posicionar-se coerentemente diante de fatos e circunstâncias, 
examinando ideias ou acontecimentos normalmente aceitos sem questionamentos 
pela sociedade.
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• Condições de participar da construção de sua história e da sociedade onde está 
inserido adotando como forma de atividades mentais de análise, interpretação, 
antecipação e síntese que queiram fazer conexões e criar novos entendimentos e 
interagindo com sua realidade.

• Motivação para o desenvolvimento de atividades artística, sociais e culturais 
engajando-se nos projetos didáticos do CMD, de modo a participar efetivamente das 
ações didáticas, políticos sociais, filantrópicas e/ou ecológicas praticadas.

• Habilidades e atividades voltadas para a aquisição de conhecimentos e sua aplicação 
nas situações de vida prática.

• Incorporação de valores éticos, morais e religiosos, participando de debates, painéis 
e murais abordando temas da atualidade associados aos conteúdos das unidades de 
estudos. Atuar nas atividades de vida prática que propiciam sua formação ética, moral 
e política buscando aprender segundo valores que o conduzem ao engajamento de 
sujeito-mundo.

• Conscientização dos direitos e deveres estabelecidos pelo Colégio, aplicando e 
dominando regras significativas, normas ou disciplinas, não só em sala de aula, mas em 
todos os ambientes da escola, como condição indispensável à harmonia da convivência 
escolar e aprendizagem efetiva em todas as esferas, seja do relacionamento social 
ou do conhecimento intelectual, revelando atitudes de respeito ao próximo, higiene 
ambiental, solidariedade e ética.

• Curiosidade natural dos processos de ensino aprendizagem.

• Interesse na utilização das ferramentas tecnológicas colocadas à sua disposição como 
elementos enriquecedores e facilitadores da sua aprendizagem.

• Organização do seu tempo para estudos, estando sempre atento à conservação de 
livros, cadernos e agendas e ao cumprimento de tarefas.

• Comportamentos de interação e cooperação respeitando as contribuições dos 
colegas.

• Conversas, brincadeiras, jogos, uso de aparelhos sonoros, fones de ouvido e 
eletrônicos sem permissão do professor e afins são atitudes consideradas prejudiciais 
ao bom andamento dos trabalhos em sala de aula e, portanto, não são admitidas.

• O estudante não poderá sair de sala para ir ao banheiro e/ou beber água durante 
a primeira aula ou na aula após o recreio, salvo casos especiais, devidamente 
autorizados pelo professor ou pela coordenação.
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• O colégio não se responsabilizará por eventuais perdas ou danos a quaisquer 
aparelhos eletrônicos, joias e/ou outros objetos de valor trazidos pelo estudante.

• É aconselhável que o estudante possua uma  rotina de estudos  organizada e registre 
os seus compromissos diários, anotando  os conteúdos, trabalhos e avaliações 
marcadas pelos professores.

• É dever do estudante respeitar a todos (equipes técnicas, professores, funcionários 
e demais colegas) evitando palavras e atitudes ofensivas, tratando cordialmente a 
todos em qualquer dependência do Colégio ou fora deste.

• O  estudante deverá acatar as decisões da equipe técnico-pedagógica e professores. 
Em caso de discordância, deverá fazê-lo de modo educado e democrático.

• Agressões físicas e desrespeito a qualquer funcionário do Colégio são consideradas 
faltas graves e não serão toleradas. Em casos de danos físicos e/ou morais à pessoa, 
caberá aos pais ou responsáveis responder juridicamente, quando o estudante  for 
menor de idade.

• Acessar e  divulgar  conteúdos de documentos institucionais e/ou pessoais; de 
plataformas digitais;  e.mails; mensagens de Whatsapp  de outras pessoas é 
considerado falta gravíssima e passível de suspensão, transferência ou outras medidas 
socioeducativas.

• O estudante deverá, diariamente, apresentar-se uniformizado, possuir e trazer o 
material do dia completo, bem como a tarefa de casa concluída. O não cumprimento 
desta norma acarretará prejuízo ao aluno em sua avaliação geral. Este tipo de 
ocorrência será registrado no livro de ocorrências diário.

• Participar dos eventos artísticos, culturais e desportivos promovidos pelo colégio faz 
parte dos critérios de avaliação geral do estudante, por isso, será indispensável sua 
participação quando convocado para atividade do gênero.

• É expressamente proibido o uso de celular em sala de aula, exceto para fins 
pedagógicos autorizados pelo professor. O estudante que for pego com celular ligado 
durante a aula terá o mesmo recolhido e entregue à coordenação. Todo celular 
recolhido só será devolvido ao responsável.

• Em dias de prova, o estudante não poderá entrar com o celular na sala de aula.  O 
estudante que for pego com o celular durante a realização da prova terá a mesma 
recolhida e zerada.

• Manter a conservação dos equipamentos e do mobiliário escolar é comportamento 
exigido com rigor. Em casos de danos a instalações físicas, equipamentos e mobiliário, 
os pais ou responsáveis farão o devido ressarcimento.

• O estudante deverá ser assíduo, pontual e responsável por todos os seus pertences. 
O Colégio não se responsabilizará por eventuais perdas ou danos.
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• Realizar atividades de outras disciplinas durante a aula de determinado professor. 
• Promover rifas, jogos, excursões, coletas, listas de pedidos ou campanhas de qualquer 

natureza sem a autorização prévia da coordenação.
• Usar celulares em sala de aula, bem como canivetes, facas, estiletes ou objetos e 

substâncias cujo uso possa provocar danos físicos a alguém.
• Andar de bicicleta, skate ou patins em qualquer área do estabelecimento sem 

autorização prévia da coordenação.
• Sair das salas entre uma aula, pois não há intervalos, exceto para lanche.
• Promover, na frente ou imediações do Colégio, brigas, discussões ou atitudes 

incompatíveis com o comportamento social aconselhado pelos orientadores.
• Efetuar compras de vendedores ambulantes (exceto autorizados) que por ventura 

venham se estabelecer na frente do Colégio ou solicitar lanches em dellivery. 
• Sair do Colégio sem autorização.
• Rasurar documentos referentes a sua vida escolar.
• Fumar ou tomar bebida alcoólica nas dependências do Colégio ou em suas 

proximidades.
• Fazer-se acompanhar nas dependências do Colégio de pessoas estranhas sem 

permissão da direção ou coordenação.
• Namorar ou portar-se, nas dependências do Colégio, de forma que desabone a boa 

conduta.
• O uso de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos na sala de aula, exceto com 

prévia autorização para aplicações pedagógicas, de acordo com a Lei Estadual nº 
15.507, de 21 de maio de 2015.

• Todos aqueles contemplados em dispositivos jurídicos assegurados pelo Regimento 
Escolar.

• Ser respeitado por todos sem discriminação de raça, credo, classe social, convicção 
política e ideológica.

• Ter acesso e permanência no colégio durante o horário das aulas.
• Receber ensino de qualidade.
• Ter acesso às informações.
• Realizar avaliações contínuas e cumulativas com novas oportunidades de ensino.
• Pedir revisão de notas e critérios avaliativos dentro dos  prazos e  normas  estabelecidos 

pelo Colégio.
• Participar dos estudos de reconstrução quando necessário.
• Participar de todas as atividades pedagógicas, desportivas, artísticas, culturais e 

religiosas promovidas pelo Colégio.
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Obs.:  Casos omissos serão resolvidos pela Direção do Colégio.

Caracteriza-se como falta ou ocorrência negativa o descumprimento de qualquer dos deveres 
ou a violação das proibições por parte dos alunos. Conforme a gravidade da falta cometida, 
a reincidência ou o registro cumulativo de ocorrências, o aluno estará sujeito às seguintes 
sanções: 

Aplicadas pelo professor:

• Advertência verbal, sem anotação no livro de ocorrências diária.
•  Advertência verbal, com anotação no livro de ocorrências diária.
• Advertência verbal, com anotação no livro de ocorrências diária e encaminhamento à 
Coordenação.

Aplicadas pela Direção e Coordenação Pedagógica:

• A advertência verbal, anotação na ficha individual do estudante e realização de 
atividade socioeducativa.

•  Advertência verbal, anotação na ficha individual do estudante, comunicação aos pais 
realização de atividade socioeducativa.

• Advertência verbal, anotação na ficha individual do estudante, convite para 
comparecimento dos pais realização de atividade socioeducativa.

• Suspensão e transferência do estudante conforme a gravidade da falta.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O Colégio Madre de Deus, ampliando a inclusão dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais em salas comuns, tem por objetivo favorecer o desenvolvimento e a 
construção de conhecimentos, respeitando a individualidade de cada estudante. Sendo assim, 
promove atividades que contribuam com a formação da cidadania, o desenvolvimento da 
socialização e a construção da autonomia,  respeitando sempre  o ritmo e as  potencialidades 
dos estudantes.

O trabalho pedagógico desenvolve-se a partir de adaptações curriculares, num processo 
contínuo de aquisição do conhecimento, que estimula a criatividade, a problematização, 
favorecendo a participação do estudante como agente do processo educativo, visando atender 
às necessidades dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades e atitudes que favoreçam 
a inserção na sociedade.

Em relação às avaliações, os estudantes, de acordo com as suas necessidades, 
poderão realizar provas adaptadas em salas separadas, com um tempo extra e com apoio 
psicopedagógico.
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ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º ano)

• O ano letivo está dividido em três unidades de ensino para efeitos de organização 
curricular e avaliação da aprendizagem.

• Em cada unidade de ensino o estudante terá 03 notas. A primeira nota (AP) 
corresponde a nota de cada prova realizada semanalmente, ao longo da unidade. 
A segunda nota (AT) corresponde a prova geral da unidade e a terceira nota (OA) 
corresponde ao somatório de trabalhos e testes realizados.

• Ao final de cada unidade, para ser aprovado por média, o estudante deverá totalizar 
21 pontos o que representará média 7,0. Caso o estudante não alcance a média 7,0, 
deverá ser submetido a reconstrução da unidade. Se a nota obtida na reconstrução 
for superior a média da unidade ela substituirá esta média. Em caso da nota ser 
inferior, permanecerá a nota maior. 

• O estudante que não obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) durante a unidade 
deverá submeter-se à prova de recuperação. A nota obtida na recuperação, quando 
superior à média da unidade, substituirá a referida média.

• Em caso de falta a qualquer uma das avaliações, exceto as avaliações de Reconstrução, 
o estudante poderá realizar a 2ª chamada. Para realizar a segunda chamada, sem 
ônus, o estudante deverá apresentar o atestado médico. Caso não possua atestado 
médico, o estudante só poderá realizar a segunda chamada mediante o pagamento 
de uma taxa.

• As segundas chamadas ocorrerão sempre no final de cada unidade de ensino.

OBSERVAÇÃO:

• A nota de Língua Portuguesa (6º ao 9º) corresponde ao somatório, dividido por três, 
das notas obtidas em Redação, Literatura e Gramática e a nota de Ciências (9º ano) 
corresponde ao somatório, dividido por três, das notas obtidas em Física, Química 
e Biologia. Para efeito de aprovação ou reprovação será considerada a média geral 
obtida em Língua Portuguesa e Ciências.

• Os estudantes do Ensino Fundamental (6º, 7º e 8º ano) terão provas todas as sextas-
feiras,  no turno da manhã, nas 1ª e 2ª aulas. Os estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental realizarão as provas da 5ª e 6ª aula da sexta-feira.

• Estudantes com necessidades educativas especiais, quando devidamente 
comprovadas através de laudo médico, poderão, de acordo com a sua necessidade, 
realizar   provas adaptadas, após  análise e validação do Setor Psicopedagogia. 
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ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª série)  

• O ano letivo está dividido em três unidades para efeito de organização curricular e 
avaliação da aprendizagem.

• Em cada unidade de ensino, o estudante do EM fará 3 simulados, nos moldes dos 
concursos vestibulares . O  primeiro simulado, corresponderá a nota de AP, o segundo 
simulado corresponderá a nota de OA e o terceiro simulado corresponderá a nota 
de AT. Para o  estudante com direito à adaptações curriculares poderá seguir um 
calendário diferenciado  de provas.

• Em cada unidade de ensino, o estudante do EM com direito à adaptações curriculares 
fará 2 SIMULADOS. O primeiro simulado, corresponderá a nota de AP, o segundo 
simulado corresponderá  a nota de OA  e o  terceiro simulado que corresponderá a 
nota de AT  será repetido o melhor rendimento das duas anteriores (AP ou OA). 

• Ao final de cada unidade, para ser aprovado por média, o estudante deverá obter 
média 7,0. Caso o estudante não alcançar a média 7,0, deverá ser submetido à 
reconstrução da unidade.

• Se a nota obtida na reconstrução for superior a média da unidade ela substituirá esta 
média. Em caso da nota ser inferior, permanecerá a média maior. 

• Em caso de falta a qualquer uma das avaliações, exceto as avaliações de Reconstrução, 
o estudante poderá realizar a 2ª chamada. Para realizar a segunda chamada, sem 
ônus, o estudante deverá apresentar o atestado médico. Caso não possua atestado 
médico, o estudante só poderá realizar a segunda chamada mediante o pagamento 
de uma taxa. As segundas chamadas ocorrerão sempre no final de cada unidade de 
ensino.

OBSERVAÇÃO: 

• No EM, a nota de Língua Portuguesa corresponde ao somatório, dividido por três, das 
notas obtidas em Redação, Gramática e Literatura. 

• Os estudantes da  1º, 2º e 3ª séries  farão avaliações todas as sextas-feiras, no turno 
da tarde, às 14h. O horário de término das avaliações dependerá  do modelo de 
prova (SSA/ENEM) que está sendo realizados. Os horários e tipos  das provas serão 
divulgados no calendário mensal.
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APROVAÇÃO POR MÉDIA 

 Ao final do ano letivo, será considerado aprovado por média o estudante que obtiver, 
no somatório das médias das três unidades, no mínimo 21 pontos.

• Se a Média Anual for maior ou igual a 7,0 o aluno estará aprovado por média.

• Se a Média Anual for menor que 7,0 o aluno terá que fazer Prova Final.

RECUPERAÇÃO FINAL 

1. Não existe um número máximo para a quantidade de provas finais as quais o estudante 
poderá submeter-se.

2. A nota que o estudante obtiver na Prova Final será somada a Média Anual e o total obtido 
será dividido por 2. Para ser aprovado, o estudante precisa obter Média Final igual ou 
superior a 6 pontos. 

3. O estudante que não obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 será submetido ao 
conselho de classe.

4. O conselho de classe poderá, ao avaliar um determinado estudante, optar pela sua 
aprovação ou manter a reprovação. Seja qual for a decisão do conselho de classe, ela será 
sempre soberana.

5. Em caso de reavaliação para os estudantes do 9º ano e 3º ano, a nota obtida na prova de 
reavaliação substituíra, quando maior, a nota obtida, anteriormente, na prova final e, em 
seguida, será somada à média anual e dividida por 2. Após esse procedimento, para ser 
aprovado, o estudante precisa obter Média Final igual ou superior a 6 pontos. 
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EQUIPE TÉCNICA MADRE DE DEUS

DIREÇÃO GERAL
Gerez Figueiredo
Email: gerez@colegiomadrededeus.com.br

VICE-DIREÇÃO  GERAL
Cláudia da Fonte
Email: claudia.fonte@colegiomadrededeus.com.br

DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Socorro Oliveira Lins 
Email: socorro.oliveira@colegiomadrededeus.com.br

SUPERVISÃO  PEDAGÓGICA 
Valéria Oliveira
Email:valeria.oliveira@colegiomadrededeus.com.br

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Kelly Sagres
Email: educacaoinclusiva@colegiomadrededeus.com.br 
             kelly.sagres@colegiomadrededeus.com.br
 
PSICOLOGIA

Liliane Moura  - (9º anos, 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio)
E-mail: liliane.moura@colegiomadrededeus.com.br

Milene Lima - ( 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental)
E-mail: milene.lima@colegiomadrededeus.com.br

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ENSINO FUNDAMENTAL

6º ANO
COORDENADORA: Márcia Monte 
Email: marcia.monte@colegiomadrededeus.com.br

7º ANO
COORDENADORA: Lucicleide Nóbrega 
Email: lucicleide.nobrega@colegiomadrededeus.com.br
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8º ANO 
COORDENADORA: Maria Amélia Castanha
COORDENADORA TRAINEE: Mônica Aleixo
Email: amelia.castanha@colegiomadrededeus.com.br

9º ANOS
COORDENADORA: Maria Amélia Castanha
Email: amelia.castanha@colegiomadrededeus.com.br

ASSISTENTES DE COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
Fernanda Rodrigues, Rimennya Campelo e Débora  Araújo

ENSINO MÉDIO

1ª, 2ª E 3ª SÉRIES

COORDENADORA: Carol Castro 
COORDENADORA TRAINEE : Carol Costa
Email: carol.castro@colegiomadrededeus.com.br

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO:
Erika Naisa

COORDENAÇÃO  DO HIGH SCHOOL, BILÍNGUE E DO NÚCLEO DE LÍNGUA INGLESA: César Lira
Email: cesar.lira@colegiomadrededeus.com.br

COORDENAÇÃO DOS PROJETOS: Antônio Lopes
Email: antonio.lopes@colegiomadrededeus.com.br


