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• Ensino Fundamental I
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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!
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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

03

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
ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS
A entrada e saída dos alunos da Educação Infantil e 1º ano se dá pelo portão
da rua Francisco Amaro. Alunos do 2º ao 5º ano utilizam a portaria da rua
Xavier de Toledo. No caso de irmãos de ambos os segmentos, o local de saída
se dá conforme combinado com a Coordenação.
Obs: Os alunos do período complementar, entram pela nova portaria da rua Correia Dias nº 310.
As crianças da Ed. Infantil e 1º ano são retiradas em suas salas de aula,
enquanto os alunos do 2º ao 5º ano, descem para o pórtico acompanhados
de suas professoras.
Crianças que utilizam o serviço de transporte escolar são acompanhadas
pelos auxiliares até a área de embarque e desembarque.
Obs: 1 - A saída das crianças se dá somente ao responsável ou pessoas autorizadas.
2 - Havendo alguma restrição de cunho judicial que envolva a relação paterna
ou materna, o Coordenador Pedagógico deve ser informado e apresentado
documento correspondente.
Alunos da educação infantil: entrada às 13h e saída às 17h30.
Alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental: entrada às 13h e saída
conforme horário de aulas informado pelo professor de cada sala
e comunicado da Coordenação.
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ATRASO
A criança que chegar a partir das 13h deve dirigir-se ao portão de acesso da rua
Xavier de Toledo e aguardar até que um auxiliar do setor venha recebê-la. Todos
os atrasos necessitam ser MXVWLȴFDGRV Reitera-se que a pontualidade evita
prejuízos aos objetivos pedagógicos. A rotina, a disciplina e a boa organização
escolar, contribuem para o desenvolvimento da criança.

SAÍDA ANTECIPADA
Recomenda-se aos pais que evitem a saída de alunos durante o período das
aulas. Sendo necessário, a saída antecipada deve ser solicitada via agenda escolar e excepcionalmente via IsCool App direto para a Coordenação responsável
(e-mail já está cadastrado no app) ou e-mail para secretaria@icjcoracaodejesus.com.br, desde que o remetente seja o mesmo cadastrado no ato da
matrícula. A criança será liberada na Portaria da Rua Xavier de Toledo.
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LANCHE
Recomenda-se que as crianças tragam o seu lanche de casa. Como opção, a
Escola conta com cantina terceirizada que oferece entrega de kit lanche.
Esse serviço é contratado diretamente com o responsável pela cantina.
COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
A comemoração é coletiva e ocorre na última sexta-feira de cada mês. Os
alunos aniversariantes podem trazer alguma colaboração para este momen
to. Para esta colaboração, orienta-se para kits individuais. Para festa externa,
D HVFROD VH SURQWLȴFD D GLVWULEXLU RV FRQYLWHV GHVWLQDGRV D WRGRV RV DOXQRV
sem exceção.
ACHADOS E PERDIDOS
A Escola não se responsabiliza pela perda de vestuário ou objetos pessoais.
Porém, assume todo o cuidado quando encontrados, armazenando-os em
local próprio e encaminhando-os imediatamente ao aluno quando LGHQWLȴFDdos. Não havendo LGHQWLȴFD©¥R orienta-se a procurar um auxiliar do segmento escolar. Os Materiais perdidos ȴFDP armazenados por 1(um) ano. Posteriormente, são destinados a doação.
BRINQUEDOS E OUTROS OBJETOS TRAZIDOS DE CASA
Infantil I ao 1º ano: somente às sextas-feiras.
2º ao 5º ano: somente na última sexta-feira do mês.
Orienta-se para evitar jogos com muitas peças e pequenas, brinquedos delicados ou que ofereçam riscos, bem como objetos de estimação ou de especial
valor. Solicita-se NOMEAR o brinquedo. Cabe declarar que a brincadeira coletiva
pode causar danos ou mesmo a perda do brinquedo. Porém a intenção educativa supera tais incidentes.
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UNIFORME
É indispensável o uso completo do uniforme escolar, inclusive para segurança
dos próprios alunos. No inverno, poderá ser usado casaco mais pesado, respeitando as cores do uniforme escolar. É importante o uso de tênis pois
outros calçados não são seguros para o ambiente escolar e devem ser evitados.
MOCHILA
Educação Infantil: solicita-se organizar uma troca completa de roupa.
Fundamental I: solicita-se aos responsáveis que colaborem para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, apoiando-os na conferência dos próprios
materiais, diariamente, tão logo terminem suas tarefas.
USO DO CELULAR
Considerando o uso das tecnologias e seus recursos, o aluno do Fundamental
I pode utilizar o celular em sala de aula, se vinculado a uma proposta de
ensino. Nos horários de entrada, saída e recreio poderá utilizado com a recomendação para o cuidado com o próprio dispositivo que é de sua responsabilidade.
Solicita-se aos responsáveis que evitem o contato com o aluno durante o período de aula.
REGIMENTO ESCOLAR
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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SAÚDE
1DPDWU¯FXODRVUHVSRQV£YHLVSUHHQFKHPDȊȴFKDVD¼GHȋGRDOXQRTXH«XWLOL]DGDLQWHUQDPHQWHHHPWRGDVDVDWLYLGDGHVH[WHUQDV$OWHUD©·HVQDVLQIRUPD©·HV IRUQHFLGDV GHYHP VHU IHLWDV GLUHWDPHQWH SDUD D VHFUHWDULD HVFRODU
VHFUHWDULD#LFMFRUDFDRGHMHVXVFRPEU
2ULHQWDVHSDUDUHJLVWUDUQDDJHQGDGDFULDQ©DHPORFDOGHGHVWDTXHDVLQIRUPD©·HVVREUHDOHUJLDVDOLPHQWDUHVHVHIRURFDVRSUREOHPDVGHVD¼GHPDLV
HVSHF¯ȴFRVRXDJHQGDUFRPD&RRUGHQD©¥R3HGDJµJLFDSDUDTXHRFXLGDGR
VHMDRQHFHVV£ULR
MEDICAÇÃO
7RGDPHGLFD©¥RGHYHYLUDFRPSDQKDGDGDSUHVFUL©¥RP«GLFDHGRVDGRUSDUD
TXHSRVVDVHUGHYLGDPHQWHDGPLQLVWUDGDQRSHU¯RGRHPTXHDFULDQ©DHVWLYHU
QDHVFROD
AUSÊNCIA ESCOLAR
LPSRUWDQWHTXHIDOWDVVHMDPHYLWDGDV3HU¯RGRGHDXV¬QFLDDFLPDGHGLDV
GHYHVHUFRPXQLFDGR¢&RRUGHQD©¥R3HGDJµJLFDSDUDUHSRVL©¥RHRUJDQL]D©¥RGRVFRQWH¼GRVSHUGLGRV9DOHUHVVDOWDUTXHRDWHVWDGRP«GLFRDSHQDVMXVWLȴFDDDXV¬QFLD
DOENÇAS CONTAGIOSAS
(PFDVRGHGRHQ©DVFRQWDJLRVDVD&RRUGHQDGRUD3HGDJµJLFDGHYHVHUDYLVDGDSDUDGHYLGRDFRPSDQKDPHQWRGDWXUPDHDVVLVW¬QFLDDRHVWXGDQWHGXUDQWH R UHJLPH GRPLFLOLDU  LPSRUWDQWH TXH R UHWRUQR ¢V DWLYLGDGHV HVFRODUHV
RFRUUD VRPHQWH DSµV SOHQD UHFXSHUD©¥R GR DOXQR FRP DOWD DWHVWDGD SHOR
P«GLFRUHVSRQV£YHO
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EMERGÊNCIA
Havendo algum acidente com o aluno no ambiente escolar, os pais ou responsáveis serão imediatamente localizados. Se necessário, a escola decidirá pelo
encaminhamento do aluno ao atendimento hospitalar conforme informado
QDȊȴFKDVD¼GHȋ
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS
IMPORTANTE: É de responsabilidade dos pais a atualização dos dados cadastrais de que a escola deve dispor.
BIBLIOTECA ESCOLAR OU DE SALA
Como atividade importante para o desenvolvimento das habilidades de
leitura, o empréstimo de livros será uma atividade habitual. Solicita-se a
colaboração dos pais, envolvendo-se na leitura, motivação e acompanhamento do prazo estipulado para devolução dos títulos emprestados, sobreWXGRGD%LEOLRWHFD(VFRODUFXMRH[WUDYLRȴFDVXMHLWRDUHSRVL©¥RHRXPXOWD
conforme regimento próprio da Biblioteca.
SAÍDAS PEDAGÓGICAS
Com a ȴQDOLGDGH de complementar os conteúdos desenvolvidos conforme o
planejamento curricular, a escola promoverá aulas externas. Na ocasião,
segue comunicado sobre a proposta e demais informações. Solicita-se espe cial atenção nos aspectos: horário e autorização.
ACOMPANHAMENTOS ESPECIALIZADOS
Alunos com acompanhamento de SURȴVVLRQDLV especializados (fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros), devem encaminhar
para a Coordenação, cópia atualizada do laudo para acompanhamento escolar adequado e organização do PEI – Plano de Ensino Individualizado - ou da
tratativa inclusiva, se for o caso.
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AVALIAÇÃO AUDITIVA E VISUAL
Recomenda-se aos pais avaliação de acuidade auditiva e visual de seus ȴOKRV
Após a avaliação, a escola deve ser informada caso haja dados sLJQLȴFDWLYRV
OS CONFLITOS ENTRE AS CRIANÇAS
No ambiente escolar, os FRQȵLWRV também estão presentes. Além deles, o
cumprimento de regras, tarefas e GHVDȴRV estabelecimento de limites, frustrações, entre outros. Os FRQȵLWRV são comuns e muito importantes para o
desenvolvimento emocional das crianças, assim como para a construção de
valores e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
A metodologia utilizada com as crianças é a do diálogo. Em casos excepcionais, procedimentos previstos no regimento escolar podem ser adotados.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

A escola oferece atividades extracurriculares que colaboram para o saber e
formação dos alunos em ambiente seguro. As atividades são opcionais e
seguem calendários HVSHF¯ȴFRV informados aos pais logo no início do ano
letivo.
DOCUMENTOS DE SECRETARIA
Solicita-se especial atenção na entrega de documentação na secretaria devido
DH[LJ¬QFLDGRVµUJ¥RVRȴFLDLVGHHGXFD©¥R
ATENDIMENTO AOS PAIS
O atendimento aos pais é realizado pela Professora e/ou Coordenadora Pedagógica mediante agendamento prévio. A solicitação pode ser feita por meio da
agenda escolar ou IsCool App.
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COMUNICAÇÃO ESCOLA / FAMÍLIA
Todos os comunicados e circulares serão enviados às famílias via IsCool App e
estarão disponíveis no site da escola www.icjcoracaodejesus.com.br na aba
Secretaria.
Solicita-se atenção aos comunicados que exigem o visto ou autorização do
responsável. Estes seguem, também, impressos. A depender da idade do
aluno, recomenda-se perguntar, diariamente, sobre o envio de algum comuQLFDGRRXELOKHWHYLDDJHQGDHYHULȴF£ODFRPUHJXODULGDGH
ADAPTAÇÃO DE ALUNOS NOVOS
A adaptação das crianças à escola é um processo que requer cuidados especiais, tanto da equipe pedagógica quanto da família. Para que esse processo
ocorra de forma tranquila, solicita-se aos pais acolhimento das orientações
feitas pela Professora e Coordenadora Pedagógica.
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Educação Infantil
Sob o acompanhamento da Coordenadora Pedagógica, o Professor media
permanentemente a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno que se dá
com o apoio de material didático.
Para os alunos da Educação Infantil, são elaborados relatórios de rubricas,
trimestralmente, que caracterizam o desenvolvimento de cada criança.
Porém, sempre que necessário, há o atendimento direto com a professora e/ou coordenação pedagógica.
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Ensino Fundamental – anos iniciais – 1º ao 5º ano
1º ano - são elaborados relatórios trimestrais que caracterizam o desenvolvimento de
cada criança. Porém, sempre que necessário, há o atendimento direto com a Professora
e/ou Coordenação Pedagógica
2º ano
Avaliação mensal (10,0)
Avaliação trimestral (10,0)

ME1 + TRI + (AD1 + AD2) = Média trimestral
3
3º ao 5º ano
Avaliação mensal (10,0)
Avaliação trimestral (10,0)
Multidisciplinar (10,0)

ME1 + TRI + MUL + (AD1 + AD2) = Média trimestral
5
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Recuperação contínua e paralela
ΖQWHJUDGDDRSURFHVVRGHHQVLQRDUHFXSHUD©¥RFRQW¯QXDWHPDȴnalidade de
levar o aluno a revisar continuamente os conteúdos estudados, por meio de
atividades, correções de provas, roteiros de estudo que, uma vez cumpridos
podem oportunizar a recuperação do desempenho acadêmico.
As tarefas são disponibilizadas diariamente no Classroom.

Estudos comprovam que a aquisição de uma segunda língua na infância acontece de forma natural.
Além disso, quando aprendem outro idioma simultaneamente com sua língua materna, as crianças
ampliam a habilidade de manter o foco, desenvolvem empatia, cidadania, pensamento mais crítico na
resolução de problemas e possuem maiores habilidades na comunicação em diferentes formas (oralmente, por escrito, presencialmente ou de forma digital).
A opção do Coração de Jesus foi a de oferecer oportunidades iguais a todas as crianças. Por isso inseriu
aulas diárias de inglês no currículo regular. Adota o Programa Bilíngue da International School, uma
solução bilíngue que compreende material e recursos didáticos para o aluno e professores, além da
presença dos seus advisors no acompanhamento das aulas para feedback pedagógico.
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PERÍODO COMPLEMENTAR
3DUDDVIDP¯OLDVTXHQHFHVVLWDPGDHVFROD
em tempo integralD(VFRODRIHUHFHRVHUYL©R
FRPSOHPHQWDUFRPDWHQGLPHQWRDSDUWLUGDV
KOferecemos organização pedagógica
HVSHF¯ȴFDHDFRPSDQKDPHQWRHVFRODU
completo.$RS©¥RSDUDFRQWUDWD©¥RGH
ODQFKHHRXUHIHL©¥RVHG£GLUHWDPHQWHFRP
D&DQWLQDH5HVWDXUDQWHHHVWHVHUYL©R«
DFRPSDQKDGRSRUQXWULFLRQLVWDUHVSRQV£YHO
SHORFDUG£SLRPHQVDOA família pode optar
pelo envio dos lanches e refeição.
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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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