Guia dos Pais 2022
CORAÇÃO DE JESUS
SANTO ANDRÉ-SP

• Ensino Fundamental II
• Ensino Médio
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Prezada família
(VWHJXLDWHPDȴQDOLGDGHGHIDFLOLWDURHQWHQGLPHQWRGDURWLQDHVFRODU
GRΖQVWLWXWR&RUD©¥RGH-HVXV(VW£RUJDQL]DGRFRQVLGHUDQGRSULPHLUDPHQWH
XPWHPSRGHQRUPDOLGDGHSDUDD(VFRODHDRȴQDORPRPHQWRDGYHUVRGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGR&29Ζ'Ȃ
&DEH QHVVD DSUHVHQWD©¥R WUD]HU XP SRXFR GD KLVWµULD GR &RUD©¥R GH
-HVXVIXQGDGRHPGHMXQKRGH+£PDLVGHDQRVFRQWULEXLSDUDD
IRUPD©¥RGHȊERQVFULVW¥RHKRQHVWRVFLGDG¥RVȋDWXDQGRGD(GXFD©¥RΖQIDQWLO
DR(QVLQR0«GLRȴOLDOGD$VVRFLD©¥R(GXFDFLRQDOΖUP¥V6DOHVLDQDVGH6¥R
3DXOR DVVRFLD©¥R FLYLO H UHOLJLRVD GH QDWXUH]D FRQIHVVLRQDO EHQHȴFHQWH H
ȴODQWUµSLFDGHFDU£WHUHGXFDFLRQDOHGHDVVLVW¬QFLDVRFLDOVHPȴQVHFRQ¶PLFRVHOXFUDWLYRV
2 &RUD©¥R GH -HVXV ID] SDUWH GD REUD VDOHVLDQD LQLFLDGD HP 7XULP QD
ΖW£OLD6HXVIXQGDGRUHV'RP%RVFRH0DGUH0D]]DUHOORFRORFDUDPHPSU£WLFD
VHXVLGHDLVGHHGXFD©¥RDVVRFLDGRVDRGHVHQYROYLPHQWRKXPDQRHHVSLULWXDO
GRVMRYHQV
$WXDOPHQWHRWUDEDOKRGRVVDOHVLDQRVGH'RP%RVFRHGDVVDOHVLDQDVȂ
)LOKDVGH0DULD$X[LOLDGRUDVHID]SUHVHQWHHPPDLVGHSD¯VHV1R%UDVLO
FRPPDLVGHDQRVGDSUHVHQ©DVDOHVLDQDRWUDEDOKRVHH[SDQGLXFRQVWLWXLQGRD5HGH6DOHVLDQD%UDVLOhttp://www.rsb.org.br/
ΖQWHJUDQWHGD56%(VFRODVDPDLRUUHGHGHHVFRODVFDWµOLFDVGDV$P«ULFDVDSURSRVWDSHGDJµJLFDSDVWRUDOGR&RUD©¥RGH-HVXVIXQGDPHQWDVHQRV
SULQF¯SLRVSDUDDHGXFD©¥RFDWµOLFDQRVDVSHFWRVGDIRUPD©¥RLQWHJUDOHGD
FRQWHPSRUDQHLGDGH8WLOL]DPDWHULDOGLG£WLFRSUµSULRSURGX]LGRSHOD(GHE¬
%UDVLO
Seja bem-vinda à Comunidade Educativa Instituto Coração de Jesus!

02

Instituto Coração de Jesus, uma escola da:

Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo
0DQWHQHGRUD(GXFDFLRQDO

Missão
Ȋ(GXFDUHYDQJHOL]DQGRHHYDQJHOL]DUHGXFDQGRIRUPDQGRERQVFULVW¥RVH
KRQHVWRVFLGDG¥RVQDµWLFDGR6LVWHPD3UHYHQWLYRGH'RP%RVFRH0DGUH
0D]]DUHOORȋ

Visão
Ȋ$RXVDGLDGRFDULVPDHGRSURWDJRQLVPR6DOHVLDQRFRQVWURHPDHVSHUDQ©DVRFLDOSRUPHLRGHXPDHGXFD©¥RLQRYDGRUDHGHH[FHO¬QFLDȋ

Valores
• 0HQWDOLGDGHGHPXGDQ©D
• WLFD
• 5HVSHLWRDGLYHUVLGDGHHDRPHLRDPELHQWH
• &RUD©¥R2UDWRULDQR
7UDQVFHQG¬QFLDHI«
(VS¯ULWRGHIDP¯OLD
(QWXVLDVPRGLDQWHGDYLGD
$FROKLPHQWR
3URWDJRQLVPR
3U£WLFDVROLG£ULD
3UHVHQ©DHGXFDWLYD
)RUPDUHIRUPDUVHȊΖQVLHUPHȋ
7UDEDOKR&RODERUDWLYR
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CONHEÇA ALGUMAS PESSOAS DO NOSSO TIME!
Mirian Godinho – Diretora Pedagógica
Fabiana Mendes – Coord. Pedagógica 3º ao 5º ano /
Orientadora Educacional 6º ano à 3ª série (E. Médio)
Lígia Almeida – Coord. Pedagógica E. Fund. II e E. Médio
Débora de Andrade– Coord. Pedagógica Ed. Infantil,
1º e 2º anos e Complementar
Tessa Lima – Secretária Escolar
Sandra Lima - Atendimento de Tesouraria
Thiago Campos – Tecnologia Educacional
Raquel Teixeira - Bibliotecária
Alessandra Custódio - Coord. de Pastoral
Patrícia Rosa - Atendimento de matrículas - (11)98213-0643 (WhatsApp)

Facilite o contato
com o nosso time
com o IsCool App
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
UNIFORME
O uniforme completo é de uso obrigatório e diário para frequência às aulas e
necessário para LGHQWLȴFD©¥R segurança e convívio igualitário entre os alunos,
além de desenvolver responsabilidade.
HORÁRIO DAS AULAS
Início: 7h
Término: 12h20 para os 6°, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.
12h20 ou 13h10 para o Ensino Médio.
A presença de alunos na unidade escolar, fora do contexto das atividades
SHGDJµJLFDVHHVSRUWLYDVSUHYLVWDVVRPHQWHVHU£SHUPLWLGDSDUDȴQVGH
estudo, sendo trabalho individual ou em grupo (agendadado previamente
com a Coordenação Pedagógica).

ATRASOS
O aluno terá tolerância de até 5 (cinco) atrasos durante o trimestre, desde que
MXVWLȴFDGRV Os atrasos serão QRWLȴFDGRV podendo acarretar em advertência
verbal e/ou escrita.
ENTRADA
É realizada pelo portão da Rua Xavier de Toledo.
SAÍDA ANTECIPADA
Somente ocorrerá mediante solicitação por escrito do responsável, podendo
ser via e-mail para secretaria@icjcoracaodejesus.com.br, desde que o
remetente seja o mesmo cadastrado pelo responsável, no ato da matrícula.
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AUSÊNCIA ESCOLAR
É importante que sejam evitadas. O período de ausência acima de 03 dias,
necessita ser comunicado à Coordenação Pedagógica para que seja tratada a
reposição e organização dos conteúdos perdidos.
LABORATÓRIO
Os alunos deverão portar avental de mangas longas sempre que se dirigirem
para as atividades desenvolvidas nos laboratórios da escola.
COMUNICAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA
Todos os comunicados e circulares enviados às famílias estarão disponíveis
no aplicativo escolar e e-mail.
TAREFAS
Contribuindo para o acompanhamento escolar, as tarefas serão informadas por meio do Classroom, no tópico pertinente a cada disciplina. É recomendado aos responsáveis baixar o aplicativo do Classroom para acomSDQKDPHQWRGHQRWLȴFD©·HV
Tal cortesia não exime o aluno de anotar suas tarefas em sala de aula.
FICHA DE ACOMPANHAMENTO
Durante as aulas os professores fazem registros de ocorrências em sala de
aula (indisciplina, não realização de tarefas, não entrega de trabalhos, atrasos, entre outros).
(VVHVUHJLVWURVFRPS·HPDȴFKDGHDFRPSDQKDPHQWRGRDOXQRTXH«HQFDminhada ao login do responsável no aplicativo escolar IsCool, quando há
ocorrências. Pode ser visualizado na aba "agenda".
$VXDȴQDOLGDGH«SHUPLWLUDRUHVSRQV£YHOGLDORJDUFRPRHVWXGDQWHVREUH
suas responsabilidades e atribuições para o trabalho escolar e desempenho.
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SANÇÕES
$HVFRODQRXVRGHVXDVDWULEXL©·HVDSOLFDU£DVVDQ©·HVFDE¯YHLV GHVFULWDVQR
5HJLPHQWR (VFRODU GLVSRQ¯YHO HP KWWSVLFMFRUDFDRGHMHVXVFRPEUVHFUHWDULDUHJLPHQWRHVFRODU  DRV HQYROYLGRV HP VLWXD©·HV GH LQGLVFLSOLQD 1R FDVR
GHVXVSHQV¥RRDOXQRGHYHU£FXPSULODQDHVFROD
CELULARES E AFINS
2 XVR GH WHOHIRQH FHOXODU RX HTXLSDPHQWRV HOHWU¶QLFRV QDV VDODV GH DXOD «
SHUPLWLGRVRPHQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVSHGDJµJLFDV
REDES SOCIAIS
$ HVFROD H DV IDP¯OLDV GHYHP XQLUVH QD RULHQWD©¥R GRV DOXQRV VREUH R XVR
FRQVFLHQWHGDVUHGHVVRFLDLV'HQWUHRVDVSHFWRVGRXVRFRQVFLHQWHFDEHUHLWHUDUTXHDSRVWDJHPRXXVRGHFRQWH¼GRLQHUHQWHDRDPELHQWHHVFRODUQ¥R
DXWRUL]DGRSRGHJHUDUVDQ©¥RGLVFLSOLQDUHOHJDO
DADOS CADASTRAIS
2VGDGRVGRUHVSRQV£YHOSHGDJµJLFRHGRUHVSRQV£YHOȴQDQFHLURSUHFLVDP
HVWDU ULJRURVDPHQWH DWXDOL]DGRV QD VHFUHWDULD EHP FRPR D GRFXPHQWD©¥R
HVFRODUGRDOXQR KLVWµULFRWUDQVIHU¬QFLDHWF 
AVALIAÇÃO
$DYDOLD©¥RHVFRODU«XPSURFHVVRFRPSRVWRGHDQ£OLVHGRGHVHPSHQKRGR
DOXQRGDUHȵH[¥RGRSURIHVVRUVREUHXPWUDEDOKRFRQW¯QXRGHYHQGRDWHQGHURVFULW«ULRVGHWHUPLQDGRVSHODOHJLVOD©¥RYLJHQWHHSHODSURSRVWDSHGDJµJLFDGDHVFROD
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Instrumentos de Avaliação
Compreendem provas parciais agendadas pelo professor e RȴFLDLV agendadas pela escola. Também, atividades GLYHUVLȴFDGDV como: pesquisa individual
ou em grupo, seminários, aferição das lições de casa e de classe, projetos,
portfólios, entre outros próprios da proposta de trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor.
Composição da média:
Nota

Fundamental II 6º, 7º e 8º anos
Instrumento Avaliativo

Nota 1
Nota 2

Tarefas (0 – 5)
Avaliação Mensal (0 - 10)

Nota 3

Multi 1 (0 - 10)

Nota 4

Avaliação Trimestral (0 - 10)

Projeto (0 – 5)

(TA+ PR+ AM+ AT + M1 ) / 4 = MT Final

Fundamental II – 9º ano
Nota
Nota 1
Nota 2

Instrumento Avaliativo
Tarefas (0 – 5)
Avaliação Mensal (0 - 10)

Nota 3

Simulados: Multidisciplinar (0-5)

Nota 4

Avaliação Trimestral (0 - 10)

*Projeto (0 – 5)

Simulado Vestibulares (0-5)

(TA+ PR+ AM+ AT + PA) / 4 = MT Final

Ensino Médio
Nota
Nota 1
Nota 2

Instrumento Avaliativo
Tarefas (0 – 5)
Avaliação Mensal (0 - 10)

Nota 3

Simulados: ENEM (0-5)

Nota 4

Avaliação Trimestral (0 - 10)

*Projeto (0 – 5)

Simulado Vestibulares (0-5)

(TA+ PR+ AM+ AT + PA) / 4 = MT Final

09

SEGUNDA CHAMADA
Aos alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio será facultada a 2ª chaPDGDSDUDSURYDVRȴFLDLV PHQVDLVPXOWLGLVFLSOLQDUSURYDGH£UHDHWULPHVtrais) mediante recolhimento de taxa de R$70,00 para cada avaliação requeriGD$LVHQ©¥RGDWD[DDSOLFDVHVRPHQWHSDUDDXV¬QFLDVMXVWLȴFDGDVSRUPHLR
de atestado médico. Para este processo o aluno deve procurar a Coordenação
Pedagógica para retirada de formulário próprio. A aplicação de 2ª chamada
ocorrerá no contraturno escolar, em dia e horários previamente agendados. O
não comparecimento implicará em nota zero.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PARALELA
O processo de recuperação contínua compreende todos os momentos de
retomada do conteúdo por meio de atividades, correção de prova, roteiros de
HVWXGR$RȴQDOGHFDGDWULPHVWUHRFRUUHD5HFXSHUD©¥R3DUDOHODSDUDUHFXSHUD©¥RGHQRWDVQDVGLVFLSOLQDVFXMRVUHVXOWDGRVȴFDUDPDEDL[RGDP«GLD(VVD
atividade efetiva-se por meio de dois instrumentos avaliativos: roteiro de recuperação e prova, sendo esta condicionada à entrega do roteiro

PROMOÇÃO E RETENÇÃO
Será considerado promovido o aluno que:
- obtiver média anual igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) e frequência igual
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
- obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) no processo de recuperação paralela a cada trimestre;
- Submetido ao Conselho de Classe e Série, obtiver aprovação em todos os
componentes curriculares apreciados.
Será considerado retido o aluno que não contemplar as exigências acima.
Quando da discordância do resultado ȴQDO do aproveitamento escolar do
aluno, cabe aos responsáveis dirigir-se à Secretaria do Instituto Coração de
Jesus, para orientação quanto ao pedido de reconsideração (Del. CEE
120/2013 alterada pela Del. CEE 127/2014) ao conselho de Classe ou Série
e/ou a interposição de recurso junto à Diretoria de Ensino.
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ACOMPANHAMENTOS ESPECIALIZADOS
Alunos com acompanhamento especializado (médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros) devem apresentar laudo\relatório, atualizado, para devido acompanhamento pela Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica e organização do PEI – Plano de Ensino Individualizado - ou da tratativa inclusiva, se for o caso.
REUNIÃO DE PAIS
A primeira reunião do ano é geral e as demais – devolutiva dos 1º e 2º períodos letivos - há o contato direto com o professor coordenador da sala, podendo haver atendimento com os professores de interesse.
EXTRACURRICULARES
As atividades extracurriculares são de caráter esportivo ou colaborativo como
os clubes de aprendizagem. Ocorrem no contra turno escolar e exigem inscrição assinada pelo responsável. Uma vez inscrito, o aluno deve corresponder
aos horários e frequência.
CONTATOS
Coordenação: cpedagogicofm@icjcoracaodejesus.com.br;
Orientação Educacional: oeducacional@icjcoracaodejesus.com.br
Para maior agilidade use o IsCool App
Direção: secretaria@icjcoracaodejesus.com.br
Tesouraria: tesouraria@icjcoracaodejesus.com.br
Tecnologia Educaconal: te@icjcoracaodejesus.com.br
REGIMENTO ESCOLAR d
Disponível em https://icjcoracaodejesus.com.br/secretaria/regimento-escolar
Recomenda-se leitura atenta em vista do bom andamento do trabalho escolar
e parceria Escola & Família.
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VOLTA ÀS AULAS 2022
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
Atenção
• O uso de máscara permanece obrigatório e será trocada a cada 02 horas.
• Permanecem os protocolos sanitários e de higiene.
• Bebedouros: somente para abastecimento de garrafas de água de uso individual.
• Aulas online e simultâneas: somente para as classes onde há estudantes
com atestado médico para permanecer em ensino remoto.
Aos primeiros SINTOMAS de gripe ou de COVID-19:

• O estudante DEVE permanecer em casa e a Coordenação DEVE ser imediatamente comunicada.
• Estudantes que apresentarem sintomas na Escola, serão isolados dos
demais em ambiente especíﬁco até a chegada do seu responsável.
IMPORTANTE:

• CONTACTANTE: isolamento de 05 dias e retorno após teste negativo ou a critério médico
• Positivado SEM sintomas:1 - isolamento de 05 dias e retorno após teste negativo;
2 - Isolamento de 07 dias e retorno ou a critério médico

• Positivado COM sintomas: retorno após 10 dias de isolamento ou a critério médico.
Mantenha comunicação ativa com a Escola!
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.

Calendário Letivo
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