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Senhores Pais e/ou Responsáveis

Apresentamos o informativo 2020. Ele fornece diretrizes que nos orientam sobre o 
modo de ser e agir enquanto parte da Escola Notre Dame Menino Jesus. Para termos uma 
convivência harmônica na comunidade educativa que optamos, é de grande importância 
conhecer e seguir as orientações da Instituição. Este Informativo, ao contemplar os as-
pectos regimentais, regulamento interno, calendário e informações gerais, orienta nosso 
processo educativo diário. Assim, é imprescindível a leitura cuidadosa deste documento.

No calendário escolar, encontram-se as atividades já programadas para o ano letivo 
de 2020. Qualquer alteração, assim como outras atividades que vierem a ser realizadas, 
serão informadas através de comunicados.

A Escola Notre Dame Menino Jesus, integrante da Rede de Educação Notre Dame, 
ao completar 79 anos de compromisso com a educação, busca ser excelente naquilo 
que faz. Forma cidadãos atuantes no contexto em que vivem por meio de uma educação 
atenta às demandas atuais e futuras. Essa excelência pedagógica está articulada ao Pro-
jeto Político Pedagógico e concretiza-se nos projetos inovadores e nas ações conjuntas 
do corpo docente e da equipe gestora.

Rosane Werworn
DIRETORA
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1. HISTÓRICO CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA

 A Rede de Educação Notre Dame realiza o seu fazer pedagógico inspirada na precur-
sora da Congregação das Irmãs de Notre Dame, Santa Júlia Billiart. A francesa que vislum-
brou e, em 1804, concretizou a fundação de uma congregação religiosa cujo propósito 
era a educação integral de crianças e adolescentes, nasceu em Cuvilly, em 1751. A obra 
evangelizadora e educacional de Júlia ultrapassou os limites geográficos, administrati-
vos, metodológicos e conceituais do seu tempo e, atualmente, está presente em cinco 
continentes.

As primeiras religiosas missionárias que viviam sob o carisma das Irmãs de Notre 
Dame chegaram ao Brasil em 1923. Hoje, cerca de 10 mil crianças e adolescentes rece-
bem, nas escolas da Rede de Educação Notre Dame, educação voltada para um mundo 
em constante transformação e desenvolvimento tecnológico. Para isso, as instituições 
de ensino mantidas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito 
Federal comprometem-se em educar sem fronteiras, o que implica estarem abertas ao 
novo e a antever esse novo, centradas no educando e na sociedade em que estão inse-
ridos.

1.1 A ESCOLA NOTRE DAME MENINO JESUS

A história da Escola Notre Dame Menino Jesus teve início no ano de 1941. A Con-
gregação de Nossa Senhora comprou uma casa que se tornou Escola, com o objetivo de 
atender às famílias dos ferroviários que moravam próximo aos trilhos do trem no Bairro 
Rodrigues.

As primeiras Irmãs que chegaram à casa-escola vinham, diariamente, do Colégio No-
tre Dame para se dedicarem não só a educação das crianças da Vila, como, também, à 
evangelização das suas famílias. Realizavam visitas às casas, comprometendo-se pela 
sua ação com as necessidades dos moradores.
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Quem viu a humilde Escola que abrira as portas em 1941, jamais imaginou que che-
gasse à grandeza e modernidade dos dias atuais. Hoje, a Escola conta com aproximada-
mente 970 estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, e com uma equipe 
de Irmãs, Professores e Funcionários que estão comprometidos com a educação de ex-
celência e um saber sem fronteiras. Destaca-se a valorização das atividades culturais, 
esportivas, artísticas e sociais que dinamizam e intensificam a ligação entre Escola e 
estudante.

O dito popular, “mesmo a mais longa das caminhadas começa com o primeiro pas-
so”, pode ser aplicado para contar a história da Escola Notre Dame Menino Jesus, a qual 
agrega-se ao desenvolvimento e à história do município de Passo Fundo, pois, além de 
uma educação que perpassa gerações, a Escola faz parte do crescimento da cidade e 
da região. 

2. PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA

A Escola Notre Dame Menino Jesus inspira-se na filosofia e pedagogia de Santa Júlia 
Billiart.

   Entre as prioridades da Educação Notre Dame Menino Jesus estão: excelência pe-
dagógica, atendimento personalizado, compreensão leitora, pastoral escolar, responsa-
bilidade social e ambiental, metodologia científica, ambiente seguro, lúdico, acolhedor, 
atividades artísticas, culturais e esportivas.

A Escola preza pelo relacionamento família-escola-comunidade, estabelecendo uma 
ligação importante na construção dos valores de seus estudantes, conscientizando-os 
para o cuidado da vida do Planeta, do outro e de si, pelo anúncio e testemunho do projeto 
de Jesus Cristo.

Oferece um ensino de excelência, com profissionais competentes e sensíveis às 
necessidades dos estudantes. Ao mesmo tempo, a Escola acompanha as tendências, 
atualizando sistemas e tecnologias em educação, oportunizando aos estudantes uma 
formação integral.
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2.1 MISSÃO   

Educar com excelência pedagógica, bondade e firmeza para construir um mundo melhor.

2.2 PRINCÍPIOS

1. Anúncio e testemunho do Projeto de Jesus Cristo.
2. Amor, bondade e firmeza.
3. Construção do conhecimento.
4. Formação e competência profissional.
5. Excelência na prestação de serviços.
6. Relações afetivas e solidárias.
7. Incentivo à pesquisa.
8. Cuidado com a vida do Planeta, do outro e de si.
9. Valorização da tradição, da história e da cultura.
10. Integração escola, família e comunidade.

2.3 VISÃO

Ser rede de educação sem fronteiras com sustentabilidade, inovação e excelência pe-
dagógica.
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3. CURSOS OFERECIDOS

EDUCAÇÃO BÁSICA
Educação Infantil – vespertino

CRECHE:
MATERNAL II – 2 anos até 31 de março
MATERNAL III – 3 anos até 31 de março

PRÉ-ESCOLA:
PRÉ-ESCOLA I – 4 anos até 31 de março
PRÉ-ESCOLA II – 5 anos até 31 de março

ENSINO FUNDAMENTAL I 
- 1º ano - 6 anos até 31 de março do ano de ingresso - vespertino
- 2° ao 5º ano – vespertino (o 5º ano terá apenas uma turma)
- 5º ano - matutino 

ENSINO FUNDAMENTAL II
- 6º, 7º, 8º e 9° ano – matutino

INTEGRAL
- Educação Infantil (a partir do Maternal II) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
- Matutino (7h30min às 13h20min)
- Final do turno vespertino - 17h45min às 19h

CURSOS LIVRES
Os Cursos Livres da Escola Notre Dame Menino Jesus oferecem práticas diferencia-

das que envolvem diversas áreas do conhecimento; são opção da família, com contrato 
e mensalidade específicos. 

As matrículas para os Cursos Livres iniciam no dia 26/02/2020, com vagas limitadas. 
Dias e horários conforme o calendário disponibilizado no 1º dia de aula do ano letivo.

As matrículas para os Cursos Livres deverão ser realizadas pelo responsável do estu-
dante, na Secretaria da Escola, respeitando as vagas disponíveis para cada curso. 



11

INFORMATIVO

Para os cursos de Teclado, Violão, Guitarra e Contrabaixo, os professores realizarão 
entrevista, entre os dias 13 e 21 de fevereiro de 2020, para organização dos horários de 
aula conforme o nível de aprendizagem do estudante. Após a entrevista, a matrícula po-
derá ser efetuada. O cancelamento da matrícula do Curso Livre deve ser solicitado pelo 
responsável na Secretaria da Escola.
 y Artes Cênicas: a partir do 4º ano. 
 y Dança Folclórica Gaúcha – a partir da Pré-escola II – Ed. Infantil.
 y Contrabaixo – a partir do 4º ano Fundamental I
 y Violão: a partir do 2º ano.
 y Guitarra: a partir do 4º ano.
 y Teclado: a partir do 1º ano.
 y Xadrez: a partir do 1º ano.
 y Judô: a partir do 1º ano.
 y Pintura em tela: a partir da Pré–escola II.
 y Dança Moderna: a partir do 1º ano.
 y Práticas de Mindfulness -  a partir da Pré–escola II – Ed. Infantil.

ESPORTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES/EXTRACURRICULARES
A família, ou o estudante, inscreve-se diretamente com o professor, conforme horário 

e modalidade escolhida, sem custos adicionais. Dias e horários conforme o calendário 
disponibilizado no 1º dia de aula do ano letivo.
 y Futsal – Educação Infantil (Pré-escola II), Fundamental I e Fundamental II.
 y Basquete – a partir do 1º ano.
 y Vôlei – a partir do 1º ano.
 y Dança Moderna – Ed. Infantil (Pré-escola II).
 y Coral – a partir do 3º ano - Ensino Fundamental.
 y Pastoral da Juventude (PJE) – 8º ano e 9º ano - Ensino Fundamental.

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Turno da Manhã: 7h30min às 11h55min - 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Turno da Tarde: 13h20min às 17h45min - Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental I
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Integral (Turno Inverso) de segunda à sexta-feira:
- das 7h30min às 13h20min;
- das 17h45min às 19h.
Possibilidade de frequentar 3 ou 5 dias, com vagas limitadas. 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO ESCOLAR
A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo e sistemático, com o objetivo 

de verificar o aproveitamento do estudante e a apuração da assiduidade nos diversos 
componentes curriculares; seu sistema é constante e permanente, busca aferir a efe-
tividade dos processos de ensino e de aprendizagem, bem como a validade e o alcance 
da metodologia, sendo, em qualquer de suas formas, contextualizada e interdisciplinar.

Os resultados são comunicados aos pais ou responsáveis, trimestralmente, através 
do Boletim e Parecer Descritivo. A partir do 3º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental II, 
os estudantes serão avaliados por diferentes instrumentos e terão acesso ao resultado 
das avaliações de forma impressa em Boletins e, virtualmente, no Sistema Acadêmico. 

São utilizados os seguintes instrumentos de avaliação escrita por trimestre, elabo-
rados pelos professores, sob orientação da Coordenação Pedagógica, em cada compo-
nente curricular:

- Avaliação Parcial (AP) - Atividade Diversificada (AD) - Avaliação Multidisciplinar 
(Amulti) - Avaliação Formativa (AF).

Outros recursos podem ser adotados, a critério dos participantes do processo edu-
cativo, favorecendo, sempre, a oferta diversificada de técnicas para atender as diferen-
ças individuais do estudante e do seu ritmo próprio.

EDUCAÇÃO INFANTIL:  
A Rede de Educação Notre Dame adota uma postura de avaliação das crianças da 

Educação Infantil como um processo integral e contínuo, de permanente observação e 
registro, a fim de, pela ação mediadora do educador, acompanhar e propor novos e cons-
tantes desafios para as suas crianças acerca de sua aprendizagem.
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Com base nessa concepção, a Rede ND utiliza, para essa etapa de ensino, o Parecer 
Descritivo como instrumento avaliativo trimestral, o qual descreve a construção dos sa-
beres da criança durante o período determinado no Calendário Escolar.

1º E 2ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I:
O 1º ano e 2º ano, respeitando a aprendizagem e o momento das crianças neste seg-

mento, terá Parecer Descritivo, trimestral, como instrumento final de avaliação. Este Pa-
recer deverá ser pautado e ancorado em registros do desenvolvimento dos estudantes, 
durante o trimestre, considerando questões subjetivas de aprendizagem e objetivas no 
que se refere aos conteúdos descritos nos Planos de Estudo dos diferentes componen-
tes curriculares, dispostos nas quatro áreas do conhecimento. 

ENSINO FUNDAMENTAL I (A PARTIR DO 3º ANO) E ENSINO FUNDAMENTAL II:  

A Escola Notre Dame Menino Jesus adota o regime anual, e os trimestres estão as-
sim divididos:

1º trimestre -......30 pontos
2º trimestre -......30 pontos
3º trimestre -......40 pontos

DIVISÃO DOS PONTOS POR TRIMESTRE

1º e 2º Trimestre
Avaliação Parcial..............................................................................................10  pontos
Avaliação Multidisciplinar .........................................................................12 pontos
Atividade Diversificada ................................................................................6 pontos
Avaliação Formativa   ........................................................................................2 pontos
Totalizando 30 pontos em cada trimestre

3º trimestre
AvaliaçãoParcial..................................................................................12  pontos
Avaliação Multidisciplinar ..................................................................16 pontos
Atividade Diversificada .......................................................................10 pontos
Avaliação Formativa .............................................................................2 pontos
Totalizando 40 pontos no trimestre
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A nota final (NF), em cada componente curricular, tem o valor máximo de 100 pontos 
e é o resultado do somatório dos resultados trimestrais, de acordo com a fórmula:

NF = 1º tri + 2º tri + 3º tri 

É considerado aprovado o estudante que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 60 
pontos em cada componente curricular, e a frequência mínima de 75% do total de horas 
letivas, computados os exercícios domiciliares amparados por lei.

Os resultados das Notas das Avaliações de cada trimestre e da Nota Final (NF) são 
registrados, pelo Professor e pela Secretaria Escolar, na ficha individual do estudante 
e, em seguida, comunicados aos responsáveis, ou ao estudante quando maior de idade.

O estudante que não comparecer às provas em primeira chamada, poderá realizá-las 
em segunda chamada, mediante apresentação de atestado médico e conforme contrato 
de prestação de serviços da escola.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
A recuperação destina-se ao atendimento de estudantes com Nota Final (NF) inferior 

a 60 pontos no componente curricular.
O processo de Recuperação Final ocorrerá após a entrega de resultados do 3º trimes-

tre e será oferecido ao estudante que tenha obtido o mínimo de 20 pontos. 
A Avaliação de Recuperação Final terá o valor de 40 pontos.
Para a aprovação, deverão ser somados os pontos obtidos na Avalição de Recupera-

ção Final aos pontos alcançados durante o ano letivo, sendo necessário obter-se, portan-
to, um total igual ou superior a 60 pontos.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA
Os estudos de recuperação têm como objetivo auxiliar o estudante a solucionar suas 

dúvidas e superar as dificuldades surgidas no decorrer do processo de ensino e aprendi-
zagem. Na Escola, esses estudos são realizados através de atividades de recuperação 
paralelas com os conteúdos vistos durante o ano letivo.

Os estudos de recuperação paralela de conteúdos visam proporcionar ao estudante 
novas oportunidades de aprendizagem para superar as deficiências verificadas no seu 
desempenho escolar. Neste processo de aprendizagem, é fundamental a retomada dos 
conteúdos, como a proposta de estudantes autônomos, com roteiros de orientação e 
exercícios extras produzidos pelo professor.
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BOLETIM E PARECER DESCRITIVO
Através do Boletim e do Parecer Descritivo, os pais e/ou responsáveis tomam conhe-

cimento do processo de aprendizagem, das notas e das faltas trimestrais de seu(sua) 
filho/a e serão entregues ao término de cada trimestre. Além dessa documentação, é 
possível acompanhar a vida escolar do estudante através do Sistema Acadêmico, dispo-
nível no site www.meninojesus.notredame.org.br e no Aplicativo Notre Dame (disponível 
para Android e iOS).

SISTEMA ACADÊMICO 
A Escola Notre Dame Menino Jesus abre espaço para a família tomar conhecimento 

do andamento escolar de seu(sua) filho/a através do Sistema Acadêmico, vinculado ao 
site da Escola. Os pais e estudantes podem acessar o cronograma de avaliações, as da-
tas e os conteúdos das avaliações, o relatório de notas parciais, o material de apoio que 
apresenta os recados dos professores, textos para trabalhos e revisões. 

Além disso, os responsáveis podem acompanhar as ocorrências disciplinares do es-
tudante e podem imprimir o boleto bancário, até o seu vencimento, bem como obter o 
demonstrativo da situação financeira. 

O usuário do responsavel é o número do CPF e a senha inicial é sua data de nascimen-
to com 8 dígitos, confome descrição abaixo. 

Como acessar o sistema acadêmico pelo portal:



16

Escola Notre Dame
Menino Jesus

AVALIAÇÕES NÃO REALIZADAS - ENSINO FUNDAMENTAL I E II 
Para avaliar a aprendizagem, ao longo de cada trimestre, a Escola oferece aos estu-

dantes atividades, provas e trabalhos em dias previamente marcados e disponibilizados 
no Sistema Acadêmico. O estudante, para seu próprio benefício, deve se empenhar para 
não faltar nesses dias. Caso haja impedimento por doença comprovada, luto familiar ou 
outro compromisso grave e inadiável, o responsável pelo estudante deverá solicitar, na 
Secretaria da Escola, o requerimento para a realização da avaliação perdida, no prazo de 
48 horas, após a volta às aulas. O não comparecimento na data reagendada, sem justifi-
cativa, implicará a perda da avaliação.

6. INÍCIO DO ANO LETIVO

20/01 - Início das atividades do Integral.
12/02 - Início das aulas do Ensino Fundamental I - 2º ao 5º ano e Ensino Fundamental 
II - de 6º a 9º ano.
12/02 - Reunião com os pais do 1º ano do Ensino Fundamental I, com a professora, às 
13h30min, na respectiva sala de aula.
12/02 - Reunião com os pais da Educação Infantil, com a professora, às 13h30min, na 
respectiva sala de aula.
13/02 - Início das aulas para o 1º ano do Ensino Fundamental I e para a Educação Infantil. 
17/02 - Início das Atividades Esportivas conforme horário disponibilizado no início do ano 
letivo. 
26/02- Início das atividades dos Cursos Livres e Atividades Complementares/Extracur-
riculares. 

                   

7. ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis
A Equipe Diretiva, a Coordenação e a psicopedagoga estão à disposição dos pais e/

ou responsáveis para o esclarecimento de dúvidas e para a obtenção de sugestões que 
possam melhorar os processos de ensino e de aprendizagem de nossos estudantes, 
ajudando-nos, assim, a intensificar o compromisso escola-família. 
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A Coordenação estará à disposição dos pais e/ou responsáveis no período correspon-
dente ao horário de aula. Para conversar com o/a professor(a), deverá ser agendado um 
horário com a Coordenação. É vedado, aos pais, realizar contatos telefônicos ao número 
pessoal dos professores, bem como comunicações através de rede sociais, mensagens, 
WhatsApp ou similares, a fim de consulta pedagógica ao professor.

ENTREVISTAS PARA ESTUDANTES NOVOS

Agende pelo site, matriculas.notredame.org.br, ou pelo fone, (54) 3313-2848, um ho-
rário para a realização de entrevista para ingresso na Escola Notre Dame Menino Jesus. A 
entrevista também oportuniza ao estudante, juntamente com seus pais e/ou responsá-
veis, conhecer a Escola.

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS PARA 2020 

Período: 13 a 20 de dezembro de 2019
Horário: das 8 horas às 18 horas, sem fechar ao meio-dia.
Obs.: no dia 14/12/19, sábado, somente até ao meio-dia.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (ESTUDANTES NOVOS)

- Cópia da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e CPF do estudante.
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do pai e da mãe.
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do responsável.
- Cópia do Termo de Guarda (Responsável Legal).
- Cópia do comprovante de residência dos responsáveis.
- Atestado de Frequência.
- Histórico Escolar (2 vias originais).
- 1 foto 3×4 (recente).
- Cópia da Carteira de Vacinação (Ed. Infantil).
- Comprovante de Entrevista.
- Contrato de Prestação de Serviço de Educação Escolar (preenchido e assinado).
- Requerimento de matrícula (preenchido e assinado).
- Pagamento da 1ª parcela da anuidade.
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REMATRÍCULA DE ESTUDANTES NOTRE DAME MENINO JESUS PARA 2020

Importante: 

a. A rematrícula não é automática e se faz necessário que os responsáveis compareçam 
à Escola nos dias marcados para a sua efetivação, ou acessem o Sistema Acadêmico 
para a renovação do contrato via web (rematrícula via web, de 13 a 20/12, pelo link: 
http://notredame.org.br/acesso-sistemas/).

b. Caso o processo não seja concluído via web, por gentileza, procurar a secretária da 
Escola até o dia 20/12, às 12 horas.

c. Somente o responsável financeiro poderá realizar o processo (somente rematrícula); 
d. Não poderá haver pendências financeiras, livros pendentes da biblioteca e/ou multas; 
e. O responsável precisa ter o CPF e CEP cadastrados no sistema, devido a emissão do 

boleto registrado; 
f. O processo só poderá ser realizado pela web (navegador de internet). Pelo aplicativo 

ainda não será possível; 
g. Estudantes Bolsistas poderão realizar a matrícula somente pessoalmente.
h. As vagas são limitadas, quem não efetivar a rematrícula nos dias divulgados não terá 

a garantia da vaga. A partir do dia 21 de dezembro, as vagas que, porventura, ainda 
restarem serão disponibilizadas aos estudantes novos.

i. Será disponibilizado uma (1) turma de 5º ano no período vespertino.

DOCUMENTOS PARA A REMATRÍCULA
- Caso altere o responsável financeiro: cópia da Carteira de Identidade, do CPF do respon-
sável e do comprovante de residência.

- Atualização de endereço e telefones.
- Cópia do RG e CPF do estudante.
- Quitação das mensalidades escolares de 2019.
- No momento da rematrícula: preencher e assinar o Requerimento de Matrícula.
- Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar (preenchido e assinado).
- Cópia do Termo de Guarda (Responsável Legal).

ANUIDADE 
A anuidade é dividida em 12 parcelas, com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo 

o 1º pagamento no dia 10/01/2020. Para os estudantes novos, a 1ª parcela deverá ser 
quitada no ato da matrícula.
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MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS DO INTEGRAL 
 y A rematrícula não é automática e se faz necessário que os responsáveis compare-

çam à Escola nos dias marcados para a efetivação.
 y As vagas são limitadas, quem não efetivar a rematrícula nos dias divulgados não terá 

a garantia da vaga. A partir do dia 21 de dezembro, as vagas que, porventura ainda 
restarem, serão disponibilizadas aos novos estudantes.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
O material didático e escolar da Escola Notre Dame Menino Jesus é instrumento 

indispensável de trabalho do estudante no processo de aprendizagem. Nesse sentido, 
a Escola exige que o estudante venha para a escola com o material necessário.

Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 26 de fevereiro. Assim, é impor-
tante que a aquisição dos livros aconteça com antecedência. A lista de material escolar 
encontra-se disponível na secretaria da Escola, no site www.meninojesus.notredame.
org.br e nas livrarias da cidade.

PORTAL NOTRE DAME E APLICATIVO NOTRE DAME
O site da Escola Notre Dame Menino Jesus (www.meninojesus.notredame.org.br) 

traz, de maneira atualizada, as informações sobre o dia a dia da instituição de ensino: 
são notícias, convites e comunicados à disposição de toda a comunidade educativa. 
Além disso, estão disponíveis informações sobre os cursos extracurriculares, ativida-
des complementares, atividades esportivas, calendário escolar e sobre o Integral. 

No Portal Notre Dame, estudantes e responsáveis têm acesso ao Sistema Acadê-
mico, de forma segura. A família e o estudante também podem baixar o aplicativo ND 
Mobile no celular e, com ele, acompanhar todas as informações relativas à vida acadê-
mica do estudante.

TRANSFERÊNCIAS 
O responsável pelo estudante deverá solicitar o pedido de transferência, por escri-

to, na Secretaria da Escola, sendo obrigatória a apresentação do atestado de vaga da 
escola para a qual está sendo transferido.

DANOS MATERIAIS
A conservação do ambiente e o respeito pelas coisas alheias, ou de uso comum, 

são demonstrações de educação e de consciência bem formada. Por isso, o estudante 
responsabilizar-se-á pelos danos que vier causar a bens e/ou objetos da Escola ou dos 
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colegas. Os danos propositais e a subtração de bens alheios são considerados faltas 
graves.

A Escola não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização, decorrente 
ao extravio ou aos danos causados, de quaisquer objetos trazidos pelo estudante, como: 
brinquedos, vestuário, celulares, aparelhos eletroeletrônicos, papel moeda, documentos, 
joias e pertencentes, sob a posse do estudante, de seus prepostos ou acompanhantes.

TRANSPORTE ESCOLAR
A Escola não dispõe de transporte escolar, nem se responsabiliza pelas empresas 

que o realizam.

LANCHES
A Cantina/Restaurante Notre Dame Menino Jesus oferece, diariamente, além dos lan-

ches, serviço de buffet livre no almoço. Seu atendimento é terceirizado.
- Os estudantes da Educação Infantil seguem as orientações do cardápio encaminha-

do pela Escola.
- É importante priorizar lanches saudáveis, evitando alimentos industrializados.
- As lancheiras, potes plásticos e as garrafas deverão estar identificadas.

ANIVERSÁRIOS

Educação Infantil ao 4º ano + Integral
O aniversário do/a estudante poderá ser festejado na escola, sem a participação da 

família, visto que é um momento de confraternização com os colegas da turma. A come-
moração deve ser simples, no horário de lanche da turma e combinada, antecipadamente, 
com a professora.

- Só poderão participar os colegas da turma.
- As fotos desse momento não poderão ser publicadas em redes sociais.
- Só será permitida a distribuição de convites quando o aniversário do estudante for co-
memorado fora dos espaços da escola e o convite incluir os colegas da turma. Convites 
isolados só podem ser distribuídos pelos responsáveis, fora do ambiente escolar.

5º ano ao 9º ano - Ensino Fundamental
- Será permitido a comemoração dos aniversários (estudantes e professores), mas sem 
lanches e lembranças em grupo. 
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Aniversário dos Professores: deverá ser combinado previamente com as Coordenadoras 
Educacionais.

ENDEREÇOS 
A Direção da Escola Notre Dame Menino Jesus não fornece nomes, telefones ou en-

dereços de estudantes, professores ou funcionários.

ACHADOS E PERDIDOS
O uniforme, o material escolar e os objetos pessoais devem estar identificados. O es-

tudante é responsável pelos seus pertences pessoais, e a Escola não se responsabiliza 
por tais materiais e objetos. Em caso de extravio nas dependências da Escola, os mate-
riais encontrados serão encaminhados ao setor de achados e perdidos. O estudante ou 
seu responsável deverá retirá-lo; se o material não retirado até o final de cada semestre, 
será destinado para doação.

PRIMEIROS SOCORROS
A Escola mantém uma equipe preparada para prestar os primeiros socorros, sempre 

que necessário. Em situações de emergência, ocorridas no espaço escolar, o responsá-
vel será comunicado pela coordenação ou inspetores.

Se o estudante da Educação Infantil ou do Ensino Fundamental estiver usando um 
medicamento, sob orientação do pediatra, o responsável deverá enviá-lo com a cópia da 
receita para a professora e registrar, na agenda, o nome da medicação, horário e dosa-
gem. A escola não poderá ministrar medicamentos por conta própria. 

Orientamos para que, se possível, utilizem os remédios em casa. Só em último caso 
os medicamentos devem ser enviados à Escola. Em caso de doença infectocontagiosa, 
é compromisso da família avisar a Escola, justificando a ausência do estudante. O estu-
dante somente retornará às aulas, normalmente, mediante apresentação do atestado 
médico. 

ÁREA PROTEGIDA
Todas as pessoas que se encontram dentro do perímetro da Escola, e estão diante de 

uma situação de emergência ou urgência médica, serão atendidas pela UNIMED.

SEGURO ESCOLAR
A cobertura deste seguro é válida para as atividades escolares. Havendo necessida-

de de autorização do seguro escolar, pode-se contatar a Administração da Escola ou a 
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Gratto Corretora de Seguros Ltda. - Fone: (54) 3311-5288, locais em que serão forneci-
dos os documentos necessários.

UNIFORME ESCOLAR
É fundamental que as famílias compreendam e incentivem seus filhos a usarem cor-

retamente o uniforme. Ele é importante para identificação e segurança do estudante; 
representa as cores, o nome, a tradição e o símbolo da Rede ND, o que gera responsabi-
lidade, pois, os estudantes, ao usá-lo, devem manter comportamento adequado e zelar 
pela imagem da instituição, mesmo fora dela. Além disso, ajuda no desenvolvimento psi-
cossocial dos estudantes, evitando distinções e comparações no ambiente escolar, o 
qual é local de estudo e busca pelo conhecimento.

O uso de uniforme é obrigatório aos estudantes em todas as atividades escolares, 
conforme cláusula do contrato de prestação de serviço de educação escolar. Aquele que 
não se apresentar devidamente uniformizado não poderá assistir às aulas, nem participar 
das atividades daquele dia, além de estar sujeito às sanções como advertências orais ou 
escritas. 

Por segurança, não é recomendado o uso de sandálias e chinelos. O uso de salto alto 
é proibido. 

Nas aulas de Educação Física, os estudantes devem usar o uniforme adequado para 
a atividade, não sendo permitido o uso de calça jeans.

Em dias muito frios, permite-se o uso de agasalhos pesados nas cores azul-marinho 
ou preto, cor única e sem detalhes, mas, com o restante do uniforme completo. 

Moletom, abrigo e vestido somente do Notre Dame.
Não fazem parte do uniforme e são proibidos: shorts jeans e blusas curtas, meia-

-calça colorida, blusa ou regata lisa, coletes sem a logo da escola, camisetas de times de 
futebol e outros acessórios similares que descaracterizam o uniforme.

A calça jeans é liberada e deve ser azul escura ou preta, sem detalhes ou rasgos.
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome do estudante na etiqueta in-

terna.

Obs.: Solicitamos que os responsáveis realizem, constantemente, vistoria nos uni-
formes do estudante para verificar se, ao acaso, ele não está com o uniforme de seu 
colega e/ou trocado. 
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Os uniformes são adquiridos no Bazar 
Endereço: Rua Moron, 2255. Fone: (54) 2104-2963 
ou pelo site www.uniformesbazar.com.br
Horário de atendimento 
 y Segunda à sexta-feira - 8 horas às 18 horas, sem fechar ao meio-dia.
 y Sábado - 9 horas às 12 horas

Obs.: Consultar o funcionamento nos sábados de janeiro de 2020.  

TAREFAS PARA CASA
 y Os conteúdos trabalhados em sala pelo professor devem ser revisados em casa, dia-

riamente, pelo estudante. 
 y A família deve supervisionar o cumprimento do dever de casa, o qual também será con-

trolado pelo professor que comunicará a não realização da tarefa através de notifica-
ções no Sistema Acadêmico. 

 y É importante o acompanhamento dos familiares na construção da autonomia dos es-
tudantes no que se refere à entrega e realização dos trabalhos de casa. 

 y A realização das atividades de casa faz parte do conjunto de avaliações de cada período.

AGENDA ESCOLAR
A agenda escolar é instrumento de ação conjunta entre a ESCOLA e FAMÍLIA, deverá 

ser usada sempre para avisos, dúvidas, autorizações de saída, prescrições medicamen-
tosas (quando inevitável), recados e quaisquer outras comunicações. 

Obs.: manter atualizados os dados endereços e contatos para chamada de emergên-
cia.

CARTEIRA ESTUDANTIL
A Carteira Estudantil, em 2020, será fornecida aos estudantes da Escola Notre Dame 

Menino Jesus.  É obrigatório o uso da Carteira Estudantil para a retirada de livros na bi-
blioteca da escola: Biblioteca Pequeno Sábio. Em caso de perda, a segunda via deverá ser 
solicitada na Secretaria da Escola, sob taxa de pagamento no valor de R$ 10,00. 

A Carteira Estudantil pode ser utilizada, também, para a compra de passagem estu-
dantil. Para tanto, é necessário solicitar, na Secretaria da Escola, a etiqueta e autorização 
trimestral. A validade da Carteira Estudantil é anual.
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BIBLIOTECA NOTRE DAME MENINO JESUS – PEQUENO SÁBIO
A Biblioteca Notre Dame Menino Jesus é um ambiente propício para estudo, para pes-

quisas científicas e para o contato com o mundo das palavras.
Este espaço está à disposição dos estudantes, devendo ser respeitadas pelos usu-

ários as seguintes normas:
 y Solicitar ao funcionário o material necessário.
 y O material bibliográfico é retirado somente com a Carteira Estudantil. Somente serão 

emprestados livros literários; os demais materiais serão disponibilizados apenas para 
consulta local.

 y O livro poderá permanecer com o estudante até 7 dias, permitida a renovação por igual 
período desde que não haja reserva desse. A não devolução da obra incidirá multa de 
R$ 1,00 (um real) por dia letivo de atraso, a qual deverá ser paga na Tesouraria da Esco-
la, após a devolução do exemplar à biblioteca.  

 y O estudante tem inteira responsabilidade sobre o material retirado para consulta e 
empréstimo, portanto, obras extraviadas ou danificadas devem ser substituídas por 
iguais, ou equivalentes, conforme acerto a Coordenação da Biblioteca. 

 y O estudante ficará impedido de utilizar o serviço de empréstimo, renovação e reserva 
se estiver inadimplente ou não tiver realizado a devolução do livro retirado.

 y A Biblioteca Notre Dame Menino Jesus possui acervo informatizado. Para consultar a 
disponibilidade das obras, o estudante deve se cadastrar e acessar o site www.notre-
dame.org.br 

Maiores informações no Regulamento da Rede de Bibliotecas Notre Dame.

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS    
No início do ano escolar, os estudantes são reorganizados em novas turmas.
A organização por turma é realizada após observações dos professores, coordena-

ções e psicopedagoga. A divisão, a partir dessas considerações, é realizada para que se 
obtenha um bom aproveitamento pedagógico e de relacionamento entre os estudantes. 
Não é possível trocas de turmas, bem como escolha de professores, salvo casos extre-
mamente relevantes.
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8. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES

PONTUALIDADE E FREQUÊNCIA 
A pontualidade e a assiduidade são aspectos essenciais na construção da responsabi-
lidade.
O estudante deve chegar à Escola nos horários estabelecidos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO/ AULA:
- Turno da manhã: 7h30min às 11h55min
Obs.: Os estudantes permanecem no pátio até 07h15min

- Dias chuvosos (turno da manhã): Os estudantes entram nas salas de aula às 07h05min, 
supervisionados pelos inspetores e monitores da escola. 

- Turno da tarde: 13h20min às 17h45min.
Obs.: As portas de acesso abrem às 13h10min.

- Dias chuvosos (turno da tarde): As portas de acesso abrem as 13 horas. Na Educação 
Infantil, as monitoras recebem os estudantes em suas salas. No Ensino Fundamental, as 
funcionárias da limpeza, inspetores e monitores circulam nos corredores para supervisio-
nar os estudantes.

CHEGADAS ATRASADAS 
- Turno da manhã: O portão de acesso aos estudantes fecha às 7h35min. Após esse 
horário, os estudantes assinam o registro do horário e aguardam o segundo período. 

- Turno da tarde: O portão de acesso aos estudantes fecha às 13h30min. Após esse 
horário, os estudantes de 1º ao 5º ano - Ensino Fundamental, se dirigem sozinhos para 
as salas de aula – via rampa. Na Educação Infantil, os pais podem acompanhar ou os estu-
dantes são conduzidos pelos inspetores. 

SAÍDAS ANTECIPADAS
Por medida de segurança, após entrar na Escola, no turno de aula regular, o estudante 

não terá permissão de sair do ambiente escolar. As famílias que por um motivo particular 
ou médico, precisarem retirar seu filho antes do final da aula, devem encaminhar aviso 
via agenda. Os funcionários da escola não estão autorizados a chamar estudantes em 
sala de aula depois das 17h30min (os responsáveis devem aguardar o horário da saída).
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SAÍDA DA ESCOLA
Por medida de segurança, após entrar na Escola, no seu turno de aula regular, o estu-

dante não terá permissão de sair para buscar livros e/ou trabalhos esquecidos, comprar 
material escolar e/ou lanches. A saída do estudante só será permitida mediante autoriza-
ção escrita dos pais e/ou responsáveis.

SAÍDAS DE SALA DE AULA
Para evitar a dispersão escolar, o estudante não sairá da sala de aula sem que esteja 

autorizado. Após o intervalo, o estudante deve entrar em sala de aula no horário estabe-
lecido.

NAMORO NA ESCOLA
O jovem, em sua descoberta para os valores da vida, desperta também para a maravi-

lhosa experiência do amor. Na escola, não se aceitam manifestações de carinho que não 
são convenientes ao ambiente escolar. Dessa forma, fica proibido namorar nas depen-
dências e adjacências da Escola.

PASSEIOS PARA ESTUDO
Segundo a Base Nacional Comum Curricular, o estudo do meio em campo é uma 

atividade didática que permite aos estudantes estabelecerem relações ativas e inter-
pretativas, relacionadas diretamente com a produção de novos conhecimentos, en-
volvendo pesquisas com documentos localizados em contextos vivos e dinâmicos da 
realidade econômica, política, social, cultural e natural. 

É muito importante para a complementação do trabalho desenvolvido em sala de 
aula que os estudantes vivenciem experiências mais concretas. Com esse objetivo, or-
ganizamos saídas culturais a museus, parques, cidades históricas e outras.

O calendário será divulgado através de bilhetes. Contamos com o apoio de todos 
para que esses projetos tenham o sucesso almejado. Visando maior organização inter-
na, informamos que não haverá aula para os estudantes do Ensino Fundamental I que 
não participarem das saídas. Os estudantes do Ensino Fundamental II que não partici-
pem dos passeios realizarão exercícios pedagógicos durante o período de aula.

Em casos de comportamentos inadequados, caberá a escola decidir pela participa-
ção ou não do estudante na atividade de campo.
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PASTORAL ESCOLAR
A Pastoral Escolar Notre Dame preocupa-se em articular espaços de vivências dos 

valores humanos, oferecendo oportunidades a seus participantes, de expressarem sua 
fé em Deus e de vivenciarem seu “jeito de ser” Notre Dame. 

Dedica-se, ainda, em promover momentos de espiritualidade e evangelização, tendo 
presente o Projeto de Jesus Cristo, a fim de instituir, em sua comunidade educativa, um 
processo de construção e desenvolvimento pessoal de sujeitos preocupados com o seu 
crescimento pessoal e o do outro, considerando o ambiente em que estão inseridos. 

Tomando a máxima: “amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Marcos 12:31), a Pas-
toral Escolar Notre Dame preocupa-se com a formação de pessoas que aprendam e colo-
quem em prática esse amor em todas as suas ações, transformando a sociedade em um 
espaço de justiça e solidariedade.

ACESSO À INTERNET
A Escola recomenda, aos estudantes e às famílias, o cuidado no uso de páginas de 

relacionamento (Facebook, Instagram, Twitter, Google, Linkedin, Snapchat, Secret , What-
sApp, etc.) e páginas de entretenimento (Youtube, Vídeos ou similares), uma vez que eles 
podem ser responsabilizados no caso de uso inadequado. 

A referência desrespeitosa às pessoas ou às instituições; o uso não autorizado de 
imagens e a expressão de opiniões consideradas ofensivas à imagem dos indivíduos e 
das instituições podem constituir crime, além de acarretar sanções disciplinares pela 
Escola, bem como notificação ao Conselho Tutelar. 

   Durante as aulas, será permitido acesso à internet para uso pedagógico, quando 
solicitado pelo professor.

CONCLUSÃO DE CURSO
A cerimônia de Ação de Graças do 9º ano do Ensino Fundamental II é de responsabili-

dade da Escola e serão realizadas nas suas dependências.  

É VEDADO AO ESTUDANTE DA ESCOLA NOTRE DAME MENINO JESUS
 y Ameaçar a integridade física do colega, professor, funcionário, preposto, coordenação 

e direção da Escola, interpretada ou não como bullying.
 y Utilizar celulares, aparelhos eletrônicos ou similares sem fins pedagógicos.
 y Comparecer sem uniforme completo para as atividades escolares.
 y Fazer uso de mídia de modo pernicioso, ofensivo, difamatório e depreciativo contra 

qualquer pessoa da Escola.
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 y Externar atitudes de desonestas ou preconceituosas. 
 y Falsificar documentos e/ou assinaturas.
 y Promover, sem autorização da Direção, coletas, rifas, subscrições dentro da Escola ou 

fora dela, utilizando o nome da Instituição.
 y Usar telefone, Page, walkman, diskman, mp5 e similares, game boy, videogame, máqui-

nas fotográficas e outros aparelhos eletrônicos durante as aulas, sem uso pedagógico. 
Os aparelhos devem permanecer guardados e desligados.  

 y Permanecer na sala de aula durante o recreio. Casos especiais devem ser autorizados 
pela Coordenação.

 y Gravar as aulas, reproduzir material, publicar imagens (fotografias, gravações) ou qual-
quer outro meio de publicação e divulgação, sem prévia e expressa autorização da Es-
cola.

 y Sair da sala de aula sem estar autorizado. Na troca de períodos, deve permanecer no 
local, sem fazer aglomeração na porta ou corredor enquanto aguarda a do professor. 

 y Após o recreio, o estudante deve entrar em sala de aula logo após o sinal. Em caso de 
atrasos repetidos, o estudante ficará suspenso das atividades escolares, a critério da 
coordenação. 

 y Comercializar ou fazer uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas nas dependências e ime-
diações da Escola.

 y Fazer ligações ou enviar mensagens aos familiares solicitando que venham buscá-lo, 
em caso de não estar sentindo-se bem. Casos assim são de responsabilidade das co-
ordenações ou inspetores.

Compromisso do Estudante
 y Cumprir todas as tarefas que lhe forem atribuídas pelos professores e dedicar-se ao 

estudo.
 y Trazer material necessário para a realização de trabalhos: cola, tesoura, cartolina, etc.
 y Manter os pais informados sobre as comunicações da Escola.
 y Desligar aparelhos celulares durante as atividades escolares. Avisos e comunicações 

de emergência serão recebidos pela recepcionista da Escola.
 y Todo material, deixado nas dependências da Escola, deverá ser retirado com o inspetor 

de disciplina o mais breve possível. 
 y Zelar pelo uso correto dos softwares e materiais disponibilizados através da internet, 

dentro das normas e padrões internacionais da Rede Internet, assumindo responsabili-
dades legais e financeiras perante a Escola e/ou terceiros.

 y Respeitar e cumprir as normas da Escola.



29

INFORMATIVO

Compromisso dos Estudantes e seus Pais e/ou Responsáveis
 y Comparecer devidamente uniformizado para as atividades escolares. Constitui falta 

grave a não observância dessa norma.
 y Avaliações assinadas, advertências, circulares e comunicados devem ser devolvidos, 

nas datas predeterminadas, aos professores ou à coordenação.
 y Em saídas antecipadas, solicitamos que o estudante traga o pedido via agenda, assi-

nado pelo responsável.
 y Nas atividades escolares, não é permitida, ao estudante, a permanência de acompa-

nhantes sem autorização da Coordenação.
 y Conforme Lei Municipal nº 3521, de 16 de novembro de 1999, art. 13, “fica proibida 

a permanência de animais em recintos ou locais públicos ou privados de uso coletivo, 
tais como cinema, teatro, clubes, escolas e transporte coletivos”.

 y Os pais não têm autorização para fazer intervenções físicas ou verbais aos estudan-
tes, a não ser que sejam seus filhos.

 y Os professores estão orientados a não atender pais na porta das salas. Os responsá-
veis devem enviar a solicitação via agenda para marcar um horário. Em caso de urgên-
cia, procurar a coordenação.

 y É vedado ao estudante e/ou familiares tirar fotos de colegas ou estudantes nas de-
pendências da escola e publicar nas redes sociais. 

 y É vedado aos pais ou estudantes se comunicarem com intenção pedagógica, através 
de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens com os professores ou funcionários 
da Escola. Caso haja necessidade, deve ser agendado horário com as coordenações.

Normas de Convivência
O estudante que prejudicar o ambiente da Escola, infringir as Normas de Convivência 

e não cumprir com os seus deveres estabelecidos no Regimento Escolar, no Regulamen-
to interno, na Proposta Político-Pedagógica e na Legislação Escolar de Ensino em vigor, 
sujeita-se aos seguintes procedimentos e/ou sanções disciplinares:
 y orientação educativo-pedagógica;
 y orientação educativo-pedagógica, mediante ciência aos pais ou responsáveis e aten-

dimento psicológico ou psiquiátrico;
 y impossibilidade de participar temporariamente das atividades em sala de aula, deven-

do o estudante realizá-las junto à coordenação pedagógica para não prejudicar seu 
aproveitamento escolar; 

 y transferência orientada e dialogada com os responsáveis; 
 y rescisão contratual.
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A aplicação de quaisquer das medidas será feita dependendo da gravidade da trans-
gressão e não necessariamente seguir a ordem em que estão apresentadas.

 y O cancelamento do Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar (exclusão 
do estudante) ocorre por grave transgressão que resulte em danos físicos, materiais 
e morais, interpretada ou não como bullying, quer aos participantes da comunidade es-
colar, quer à Escola ou terceiros, bem como por reincidência em faltas consideradas 
prejudiciais ao processo educativo. Além da rescisão do Contrato de Prestação de Ser-
viços Educacionais, dependendo da gravidade do caso, a Escola Notre Dame Menino 
Jesus se reserva no direito de encaminhar o fato para o Conselho Tutelar e ao Minis-
tério Público. O cancelamento do Contrato de Prestação de Serviços Escolares é de 
competência da Direção da Escola, ouvidos os Coordenadores, Professores e a equipe 
de Gestores Administrativos e Pedagógicos. 

9. INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS ALTERNATIVOS

l Salas de aula com acesso à internet e multimídia
l Ambiente adequado para Primeiros Socorros
l Biblioteca Central 
l Centro Cultural e Esportivo
l Capela - espaço de oração
l Cantina/Restaurante
l Quadras poliesportiva
l Auditório/Teatro
l Sala de Dança/Judô
l Sala de Xadrez
l Sala da PJE (Pastoral da Juventude Estudantil)
l Parque Infantil I e II
l Sala de Música
l Sala Multiuso
l Sala de Apoio
l Sala Tecnológica
l Espaço exclusivo para o Integral 
l Sala de Recursos
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l Sala Smart Space
l Sala Criative Space
l Sítio Notre Dame São Miguel

SÍTIO NOTRE DAME SÃO MIGUEL
O Sítio Notre Dame São Miguel fica próximo à cidade de Passo Fundo, local das trin-

cheiras da Batalha do Pulador – espaço histórico, totalmente arborizado e com infraes-
trutura para receber os estudantes e famílias da Rede Notre Dame. Nele são realizados 
encontros de formação, atividade recreativas e de integração.
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10. CALENDÁRIO ESCOLAR E AGENDA DE ATIVIDADES - 2020

Trimestre Início Término Dias letivos

1º 12/02 15/05 65

2º 18/05 28/08 68

3º 31/08 07/12 69

No calendário Escolar, encontram-se as atividades já programadas para o ano letivo 
de 2020. Qualquer alteração, assim como outras atividades que forem realizadas, serão 
comunicadas.

Janeiro

20 Início das atividades do Integral 7h30min

Fevereiro

04 Reunião para os responsáveis do Maternal I e Maternal II - 

Educação Infantil (estudantes novos)

18horas

05 Reunião para os responsáveis da Pré-escola I e Pré-escola 

II - Educação Infantil (estudantes novos)

18horas

6 a 11 Semana Pedagógica dos Professores -

12 Início ano letivo 2º ano ao 9º ano 7h30min

12 *Reunião de pais do 1º ano e Educação Infantil e entrega de 

materiais 

13h30min

13 Primeiro dia de aula Educação Infantil e 1º ano 13h20min

24 e 25 Recesso e Feriado de Carnaval 

29 Reunião com os responsáveis dos estudantes do 6º ano. 7h30min

29 Reunião com os responsáveis dos estudantes do 7º ano. 8h30min

29 Reunião com os responsáveis dos estudantes do 8º e 9º 

ano.

9h30min

29 Reunião com os responsáveis dos estudantes do 5º ano. 7h30min
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Março

07 Reunião de pais Ens. Fundamental 1º Ano 7h30min

07 Reunião de pais Ens. Fundamental 2º Ano 8h30min

07 Reunião de pais Ens. Fundamental 3º Ano 9h30min

07 Reunião de pais Ens. Fundamental 4 Ano 10h30min

16/03 a 03/04 Avaliações Parciais do 1º trimestre

Ensino Fundamental I e II -

21 Reunião de pais da Educação Infantil 8horas

26/03 Celebração Eucarístic – Campanha da Fraternidade 2020. 

Abril

01 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

18 Avaliações perdidas parciais do 1º trimestre – EF I e II 8horas

30 Celebração Eucarística (Capela) – Ressureição. 18h15min

Maio

4 à 14 Avaliações Multidisciplinares do 1º trimestre -Ens. Funda-

mental I e II

-

4 à 12 Semana de Homenagens às Mães

06 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

13 Educador Notre Dame -

15 Final do 1º trimestre -

16 Avaliações perdidas multidisciplinares do 1º trimestre - Ens. 

Fundamental I e II

8horas

16 Integral de Portas Abertas -

18 Início 2º trimestre  -

23 Entrega de Boletins e pareceres da Educação Infantil e Ens. 

Fundamental I e II

-

19,20 e 21 Acampamento Filosófico – Sítio São Miguel 7º anos -

28 Celebração Eucarística (Capela) – Maria e Mães. 18h15min
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Junho

03 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

20 Festa Junina - 

22/06 à 10/7 Avaliações Parciais do 2º trimestre – EF I e II -

25 Celebração Eucarística (Capela) – Santos Juninos. 18h15min

Julho

29/06 à 03/7 Semana do Aniversário da Escola - 79 anos -

01 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

03 III Edição Sarau do Projeto de Leitura da Rede ND 19horas 

06 à 08 Dia dos Avós -  Ed. Infantil -

10 Entardecer Cultural - 1º ano -

18 Avaliações Parciais perdidas do 2º trimestre - Ensino

 Fundamental I e II

8horas

22 a 24 Semana Pedagógica para Professores -

22 a 02/8 Recesso escolar para os estudantes

Agosto

03 Retorno às aulas/ Inicio do 2º semestre 

05 Formação para os Pais : Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

10 à 21 Avaliações Multidisciplinares do 2º trimestre Ens. Funda-

mental I e II

-

10 à 14 Semana de Homenagens aos Pais -

12 Dia do Estudante -

15 Sítio São Miguel – Famílias dos 4º anos 9horas

19 Festival da Família ND Menino Jesus 4º ao 9º ano 18h15min

22 Avaliações Multidisciplinares perdidas do 2º trimestre – 

Ens. Fundamental I e II 

8horas
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24 Simulado 9º anos EF - II -

27 Celebração Eucarística (Capela) – Familia. 18h15min

31 Simulado 9º anos EF - II -

31 Início do 3º trimestre

Setembro

02 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

10 a 18 Semana Farroupilha -

12 Entrega de Boletins e pareceres da Educação Infantil e Ens. 

Fundamental I e II

-

15 e 16 Almoço/Carreteiro para as famílias dos  Nível III -

21/9 a 16/10 Avaliações parciais do 3º trimestre -

24 Celebração Eucarística (Capela) – Bíblia . 18h15min

Outubro

06 à 09 Simulado 5º anos – EFI -  Todas a áreas do conhecimento 

07 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

05 a 09 Semana das Crianças -

13 Feriado antecipado Dia do Professor

17 Avaliações parciais perdidas do 3º trimestre - 

22 Mostra Pedagógica do Ensino Fundamental II -

28 Recitais de Músicas 18h15min

29 Celebração Eucarística (Capela) – Missão. 18h15min
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Novembro

04 Formação para os Pais: Projeto “ Família e Escola: as mãos 

que constroem o futuro”.

18h30min

05 Encerramento do Grupo de Teatro 18h15min

07 Família Integral em Festa - Sítio São Miguel -

16 Encerramento do Grupo de Dança Gaúcha 18h15min

13 a 01/12 Avaliações Multidisciplinares do 3º trimestre Ensino Fun-

damental II

20 Noite Inesquecível 17h15min

21 1ª noite da Cantata Natalina 21horas

23 Apresentações final de ano - 1º ano 18h15min

24 Apresentações final de ano - 2º ano 18h15min

25 Apresentações final de ano - 3º ano 18h15min

26 Apresentações final de ano - 4º ano 18h15min

27 Apresentação de final de ano – 5º ano 18h15min

28 Avaliações Multidisciplinares perdidas do 3º trimestre En-

sino Fundamental II

-

30 Apresentação da Dança Moderna 18h15min

Dezembro

04 e 10 Apresentação de final de ano da Educação Infantil 18h15min

05 2ª noite Cantata Natalina 21horas

07 Último dia de aula do Ens. Fundamental I e II -

12 3ª noite da Cantata Natalina 21horas

09 a 15 Semana de Estudos de Recuperação -

15 Encerramento das aulas da Educação Infantil -

18 Celebração de Conclusão do 9º ano 19horas

18 Término das atividades do Integral
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O Integral, criado em 2005, oferece à comunidade educa-
tiva Notre Dame uma alternativa de trabalho pedagógico com 
mais tempo na escola. Contribui progressiva e sistematicamen-
te para o desenvolvimento cognitivo, criativo, psicomotor e so-
cial de seus educandos.

Com um espaço divertido e acolhedor, com práticas diferen-
ciadas e com uma programação semanal diversificada, o Inte-
gral amplia a formação global das crianças. Oferece tempo de 
estudo, muita recreação e oficinas exclusivas ministradas por profissionais capacitados. 
Além disso, os estudantes têm a oportunidade de participar de atividades extracurricu-
lares e esportivas oferecidas pela escola.

O Integral Notre Dame Menino Jesus atende estudantes da Educação Infantil (a partir 
do Maternal II) e Ensino Fundamental I. 

Oferecemos contrato de 3 e 5 dias semanais.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
De segunda a sexta-feira: das 07h30 às 13h20 e 17h45 às 19 horas. 
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ROTINA

Educação Infantil

• Recepção/Recreação
• Hora da Leitura/Conto/Atividades lúdicas dirigidas
• Lanche
• Recreação/Jogos educativos 
• Momento “Volta à calma!”
• Hora do conto
• Almoço: 11h30min
• Higiene/Descanso/Deslocamento para a aula

Ensino Fundamental

• Recepção/Recreação
• Apoio ao tema/Estudo/Leitura
• Lanche
• Recreação/Jogos educativos 
• Momento “Volta à calma!”
• Almoço: 11h45min
• Higiene/Descanso/Deslocamento para a aula

Oficinas do Integral

• Inglês
• Psicomotricidade
• Música
• Jogos eletrônicos
• Conto
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Atividades Esportivas

• Futsal
• Vôlei
• Basquete

Obs.: Todas as crianças poderão praticar as atividades esportivas (respeitando a faixa etária).

Atividades Extracurriculares

• Dança Gaúcha
• Dança Moderna
• Coral
• Pintura
• Violão
• Xadrez
• Guitarra*
• Teclado*
• Artes Cênicas*
• Práticas de Mindfulness*

Obs.: O Integral oferece gratuitamente uma atividade para quem frequenta 3 dias e duas para quem 

frequenta 5 dias na semana, com exceção das marcadas com *.

INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2020:

Obs.: As atividades como: oficinas, esportes e extracurriculares iniciarão, juntamente, com o ano 

letivo da escola. 

20 de janeiro (somente no turno da manhã).
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LISTA DE MATERIAL DO INTEGRAL NOTRE DAME MENINO JESUS

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL:

 y Uma necessaire (pequena) contendo material para higiene bucal: dois cremes, fio ou 
fita e escova;

 y Uma necessaire (pequena) contendo uma escova e/ou pente, mais um acessório para 
prender o cabelo na hora do almoço (para as meninas);

 y 02 caixas de lenços de papel;
 y 02 pacotes de lenços umedecidos;
 y 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo (com boa resistência);
 y 01 camiseta para pintura;
 y 01 travesseiro pequeno com fronha;
 y 01 manta pequena com medida, aproximada, de 0,80cm por 1,10m (enviar somente 

no inverno).

TRAZER DIARIAMENTE:

 y 02 potes para lanche com identificação (um para o turno da manhã e outro para o turno 
da tarde);

 y 01 garrafa com água;
 y Uma muda de roupa completa para emergências (tem de ser uniforme).

Obs.: Todos identificados com o nome da criança.

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR:

 y 01 livro literário de acordo com a faixa etária;
 y 01 jogo pedagógico ou um brinquedo de acordo com a faixa etária;
 y 02 caixas de massinha de modelar;



41

INFORMATIVO

ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano)

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL: 

 y Uma necessaire (pequena) contendo material para higiene bucal: dois cremes, fio ou 
fita e escova;

 y Uma necessaire (pequena) contendo uma escova e/ou pente, mais um acessório para 
prender o cabelo na hora do almoço (para as meninas);

 y 02 caixas de lenços de papel;
 y 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo (com boa resistência);
 y 01 manta pequena com medida, aproximada, de 0,80cm por 1,10m. (enviar somente 

no inverno).

TRAZER DIARIAMENTE:
 y 02 potes para lanche com identificação (um para o turno da manhã e outro para o turno 

da tarde);
 y 01 garrafa com água;
 y Uma muda de roupa para emergências (tem de ser uniforme).

Obs.: Todos identificados com o nome da criança.

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR:

 y 01 gibi;
 y 01 livro literário (de acordo com a faixa estaria);
 y 01 caderno-universitário, linha simples - 96 folhas sem espiral, com margem, sem pi-

cote. Quem já é estudante do Integral poderá reaproveitar o mesmo do ano anterior;
 y Um estojo com material básico: 2 lápis, 1 borracha, lápis de cor, 1 tesoura, 1 cola bas-

tão;
 y 01 caixa de massinha de modelar;
 y 02 tubos de cola com glitter (livre escolha das cores);
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Considerações importantes

 y Os/as estudantes que frequentam o Integral três vezes por semana precisam definir 
quais serão os dias junto à Coordenação no início do ano letivo. Não há compensação 
de dias, como feriados ou por que deixou de vir no seu dia (exceto situações emergen-
ciais).

 y O cronograma das atividades semanais será encaminhado para as famílias no início do 
ano letivo escolar.

 y A agenda é um dos instrumentos de comunicação entre o Integral e a família.
 y O Integral disponibiliza o final de turno que corresponde ao seguinte horário: das 

17h45min às 19h (de acordo com o número de dias em que foram matriculados/as – 3 
ou 5 dias). Do 1º ano em diante, exceto no período de adaptação, o/a estudante deverá 
dirigir-se sozinho/a até o local.

 y É necessário que a criança venha com calçado adequado para as atividades do dia (ou 
trazer com seu material).

 y Trazer dois lanches em potes separados, com nome e com especificação sobre o turno: 
manhã e tarde. Dar preferência a um lanche mais leve para o turno da manhã e, de pre-
ferência, que venha de casa.

 y Na segunda-feira não realizamos tema de casa (acompanhamento dos pais no final de 
semana).

 y O almoço é terceirizado e a escolha por utilizar, ou não, os serviços da cantina da escola 
ficam à critério dos responsáveis. O almoço das crianças é acompanhado pelas assis-
tentes do Integral.

Obs.: O cardápio da cantina é planejado por uma nutricionista.
 y As crianças que não almoçam com a turma na cantina da Escola aguardam seus res-

ponsáveis no espaço do Integral.
 y O almoço para os pais, na cantina, está liberado a partir das 12h15min.
 y Após o almoço temos o horário de descanso. Os familiares que vierem buscar as crian-

ças precisam aguardar na porta da sala o atendimento, assim o repouso não será pre-
judicado. 

 y Cada criança deverá trazer sua garrafa com água de casa – identificada.
 y Os/as estudantes da Educação Infantil precisam deixar na sala um travesseirinho com 

fronha (a fronha será enviada para casa, semanalmente, para a higienização).
 y O uso do uniforme é obrigatório.
 y Todos os materiais e uniforme precisam estar identificados com o NOME E SOBRENO-

ME DA CRIANÇA.
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Eventos da Família Integral 2020

1º evento
INTEGRAL DE PORTAS ABERTAS

Data: 16 de maio
Local: Escola

2º evento
FAMÍLIA INTEGRAL EM FESTA

Data: 7 de novembro
Local: Sítio Notre Dame São Miguel
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, 

DECLARO ter recebido um exemplar do Informativo 2020, da Escola Notre Dame Menino 

Jesus, contendo todas as informações e orientações para o ano letivo de 2020

Assinatura dos pais e/ou responsáveis

Estudante:

        Turno: 

Ano/Série:                                                                      Turma:

Data:               /          /
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