Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020.
Circular Diretoria – n. 01/2020
Assunto: Boas-vindas.
Prezados Senhores Pais e Responsáveis,
Saudações Salesianas!
Com muita alegria, iniciamos nosso ano letivo. Damos as boas-vindas para
aqueles que já são de casa e acolhemos, de maneira muito especial,
você:estudante, família, educador, estagiário, que pela primeira vez vem à
nossa casa. “Quem entra em uma Casa Salesiana é trazido pelas mãos de
Nossa Senhora”. Maria, que de braços abertos os espera na porta de
entrada da nossa Escola, ainda hoje, no século XXI, os conduz pelas mãos a
esta casa de educação. Obrigada por nos escolher e confiar-nos a educação
dos seus filhos.
É com imensa satisfação que trilhamos rumo aos nossos 78 anos do Colégio
Pio XII. Nosso desejo é que todos – educadores, alunos e pais, veteranos e
novatos – sintam-se acolhidos e tenham uma agradável e feliz convivência
neste ano que se inicia. É foco permanente do Colégio Pio XII apresentar,
ao início de cada ano letivo, um conjunto de informações relativas às
normas de funcionamento consideradas imprescindíveis à organização e à
segurança da vida coletiva em nossa Escola. Pedimos, portanto, que leiam
atentamente esta circular e guardem-na para futuras consultas.
Há muita alegria no ar! Nossos pátios estão repletos de crianças,
adolescentes e jovens com sonhos e esperanças. Queremos acompanhar
todos no crescimento e amadurecimento para que sejam bons cristãos e
honestos cidadãos, pois esta é a nossa missão.
Relembramos-lhes alguns acordos, que são pontos essenciais para a
educação salesiana e que visam à responsabilidade, à segurança, à alegria
e à harmonia dos nossos educandos. Assim sendo, é fundamental:

Ens. Fund. I

Ed. Infantil e

HORÁRIO ESCOLAR: pontualidade e frequência: o respeito pelos horários e
a frequência assídua, bem como a execução das tarefas diárias, são
importantes para o desenvolvimento do jovem. Criar esse hábito é essencial
para o sucesso escolar e a formação do cidadão. Quando o aluno precisar
faltar, chegar atrasado ou sair da aula antes do horário é necessário
comunicar à Orientação educacional.

Maternal,

Início: 13h – Término: 17h30.

INFANTIL I,II E III

1º, 2º, 3º, 4º e 5º
anos

Entrada:12h50 às 13h.
Saída:17h40.

Ano

Horário

Ensino Fundamental II

Início: 7h– Término: 3ª e, 5ª às 11h45.
2ª e 4ª e 6ª- às 12h35.
6º ano

Entrada: 6h45 às 7h.
Saída: 3ªe 5ª 11h45 às 12h.
2ª , 4ª e 6ª- 12h35 às 12h45.
Início: 7h – Término: 2ª,3ª, 4ª e 6ª: 12h35.
5ª: 11h45.

7º, 8º e 9º anos

Entrada: 6h45 às 7h.
Saída: 2ª,3ª, 4ª e 6ª: 12h35 às 12h45.
5ª: 11h45 às 12h.

Turno

Série

Horário e dia da semana
Início: 7h – Término: 12h35.

Manhã

1ª, 2ª e
3ª séries

Entrada: 6h45 às 7h.
Saída: 12h35 às 12h45.
Dia da semana: quinta-feira

Ensino Médio

1ª série
Início: 14h – Término:18h30.
Dia da semana: quinta-feira
Início: 14h – Término:16h50.
2ª série
Tarde

Dia da semana: sexta-feira
Início: 14h – Término: 17h40.
Dia da semana: quarta-feira
Início: 14h - Término: 18h30.
3ª série
Dia da semana: quinta e sexta-feira
Início: 14h - Término: 17h40.

Verificações de aprendizagem

Terça- feira 14h às 18h, (conforme calendário entregue).

Tolerância de 10 minutos, que será considerada no máximo 3 vezes por
Etapa (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). Importante observar as
normas de atraso na agenda e as orientações abaixo:
 Promover a autonomia de nossas crianças, deixando-as na porta de
entrada e buscando-as no mesmo local, na hora da saída.
 Garantir a segurança de nossos alunos. As saídas antecipadas,
quando necessárias antes do fim do período, devem ser feitas pela
PORTARIA PRINCIPAL
 Respeitar a privacidade das crianças. Por isso, pedimos por gentileza,
aos senhores Pais, que não permaneçam junto aos filhos no horário das
aulas.
 UNIFORME ESCOLAR: O aluno deve comparecer à Escola com o uniforme
escolar completo, conforme previsto em Regimento Escolar e na agenda. O
uso do uniforme é uma medida que estabelece identificação, segurança e
adequação ao ambiente escolar. (O NOVO uniforme começará ser
comercializado em dezembro de 2020).
O uso do uniforme será indispensável também no retorno do contra turno
para os alunos do Ensino Médio e 9° anos.
 MEDICAMENTOS: Quando se fizer necessário, no horário escolar, o uso
de algum medicamento trazido pelo aluno, o responsável deverá trazer
orientação por escrito de horário e dosagem a ser ministrada com o
receituário médico.
Quando o aluno estiver febril, com mal-estar ou alguma doença, não deve
ser trazido para a Escola. O aluno não deve comparecer para as aulas até
que se encontre restabelecido. Se a doença for infectocontagiosa, o aluno
só poderá retornar à unidade educativa após a apresentação de atestado
médico, justificando o período de faltas e declarando-o apto a voltar às
atividades escolares.
Em caso de quedas, escoriações ou indisposições simples no horário
escolar, o procedimento adotado é de atendimento imediato ao aluno,
informando-se, em seguida, à família ou, se necessário, solicitando aos pais
que venham buscar seu filho. Em situações de acidentes mais sérios ou
alterações de saúde, os pais serão comunicados imediatamente sobre o
ocorrido e sobre as providências tomadas.
 Orientamos que o LANCHE deve ser uma refeição saudável, equilibrada e
simples. O ideal é variar de acordo com o gosto do aluno. Contamos com a
cantina escolar, para oferta de lanches diários ou coletivo a critério da
família. O cancelamento do lanche no caso da ausência da criança é de
responsabilidade dos pais.
 ACHADOS E PERDIDOS: ficarão na sala de Auxiliar de Educação do
EFII/EM, sob a responsabilidade do educador Tiago Carvalho
 ATENDIMENTOS E COMUNICAÇÃO: O Colégio Pio XII encaminhará as
comunicações oficiais através das redes sociais oficiais da Escola, como
também impresso o que se fizer necessário.
 Projetos a serem desenvolvidos em 2020:



Listagem dos projetos e visitas técnicas – 2020

Educação Infantil e Ensino Fundamental I
 Contação de Histórias PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores, Coordenação
e alunos da Educação Infantil. ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª Quinzenalmente
na Brinquedoteca.
ETAPA(S): 2ª e 3ª.
 Olimpíada de Astronomia e Astronáutica Astronomia
PÚBLICO ENVOLVIDO: Alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental
ETAPA(S): 2ª.
 Sexta Literária
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos da EI e EFI.
ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª Semanalmente.
 Educação Nutricional
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos da EI e EFI.
ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª Produção de Receitas mensais conforme
planejamento.
 Projetos de Literatura e Arte (Coleção Imaginação e/Arte).
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do EFI.
Interdisciplinar.
ETAPA(S): 2ª e 3ª.

Projeto

Trabalhos de Campo/Visitas Técnicas
 Infantil III visita ao Mundo das Águas- Aquário;
 1º e 2º ano do EFI- visita ao Museu da PUC;
 3º ano do EFI- City Tour em BH (Roteiro Pampulha);
 4º ano do EFI- visita ao Museu de Minas e Metais- Circuito da Praça da
Liberdade;
 5º ano do EFI- Espaço do Conhecimento UFMG (Planetário).
ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª.
 Mostra Cultural
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos da EI e EFI.
ETAPA(S): 3ª.
 -“O que tem de ser diferente?”-Coleção Girolhar
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores da EI Infantil I e Maternal.
ETAPA(S): 2ª.
 Vida e Obra de Vicent Van Gogh.- Girolhar
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do Infantil I.
ETAPA(S): 1ª.

 Vida e obra de Chiquinha Gonzaga. Girolhar
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do Infantil II.
ETAPA(S): 1ª
 “Sítio do Pica Pau Amarelo” Girolhar
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do Infantil III.
ETAPA(S): 1ª
 Projeto “Contador de Histórias” e “Álbum de Figurinhas”.
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do 4º ano EFI.
ETAPA(S): 2ª e 3ª.
 Educação Financeira- Grande Bazar Pio XII
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos dos do EFI.
ETAPA(S): 2ª e 3ª.
 Mini FEMP (Festival de Música e Poesia)
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos do 3º, 4º e 5º ano do EFI.
ETAPA(S): 2ª e 3ª.
 Educação Financeira/ Palestra.
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores, consultores da DSOP e alunos do EFI.
ETAPA(S): 1ª
 Iniciação aos Estudos da Flauta Doce
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professor de Música e alunos do EFI (2º ao 5º ano).
ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª nas aulas de Música.
 Projeto Horta-Alimentação Saudável
PÚBLICO ENVOLVIDO: Professores e alunos da Educação Infantil.
ETAPA(S): 1ª, 2ª e 3ª
Ensino Fundamental II e Ensino Médio


Projeto Caraça: 6º ano 9º (Interdisciplinar) – 1ª etapa



Projeto Gruta de Maquiné: 6º ano (- 3ª etapa)



Visita à ETA (Estação de Tratamento de água- Morro Redondo) e à ETE
(Estação de tratamento de Esgoto - Pampulha ou Andradas)/Complexo
Arquitetônico da Pampulha- 6º ano – 3ª etapa



Projeto Comunidade agro ecológico (Fitos sanidade) – 7º ano – 1ª etapa



Visita ao Museu da de História Natural da PUC – 7º ano – 3ª etapa



Visita ao Jardim Botânico/Jardim Japonês UFMG, Parque Ecológico – 7º
ano – 2ª etapa



Visita ao Jardim Zoológico – 7º ano – 3ª etapa



Visita ao Museu de Morfologia da UFMG – 8º ano – 1ª etapa e 2ª e 3ª
séries EM – 3ª etapa



Produção de Creme Hidrante no Laboratório da Escola – 9º ano – 1ª
etapa



Projeto Interdisciplinar: Anorexia e Bulimia – 8º ano – 2ª etapa



Projeto: A Química X Drogas no Organismo Humano – 9º ano – 3ª etapa



Projeto: Educação Financeira – 6º ao 9º ano – no decorrer do ano



Projeto: Ouro Preto – 8º ano – 2ª etapa



Visita Técnica ao Museu da FEB (Força Expedicionária Brasileira) – 9º
ano – 2ª etapa



Projeto: “Ser Humano” – 1ª, 2ª e 3ª etapa – 9º ano



Projeto: Viajantes Literários: a Árvore dos livros – 9º ano



FEMP- Festival de Música e Poesia – 3ª etapa – 6º à 3ª série EM



Mostra Cultural- 3ª etapa- 6º à 2ª série do EM

 Projeto Nações: Discutindo Problemas e Buscando Soluções – 3ª etapa
– 2ª e 3ª Séries EM


Projeto: As profissões do Brasil pré-industrial e o abastecimento do
Mercado – 1ª, 2ª e 3ª etapas (Culminância Mostra Cultural) – 2ª Série
EM



Projeto: Scape House – 1ª Série EM – 2ª etapa



Projeto de Vida: 3ª série EM – 3ª etapa



Parque Estadual do Sumidouro e Gruta da Lapinha – 1ª série EM – 1ª
etapa



Projeto Biodiversidade e Preservação ambiental – Santana do
Riacho/Serra do Cipó – 1ª Série – 2ª etapa
Visita Técnica ao Museu de Minas e Metal – Mineração e metalurgia – 1ª
série – 1ª etapa




Visita Técnica ao Centro de Tecnologia Nano da UFMG – 3ª Série EM – 2ª
etapa



Visita Técnica ao Espaço do Conhecimento – 2ª série EM – 2ª etapa



Projeto Interagir da UFMG – 2ª Série EM – 3ª etapa



Tribunal Internacional Estudantil (TRI) – Faculdade Dom Helder – 1ª, 2ª
e 3ª Séries




Projeto: Dança dos Mitos da Destruição – 1ª etapa – 1ª Série
Projeto: Todo mundo é bonito – 2ª etapa – 1ª série



Projeto: Paródias Históricas – 1ª etapa – 2ª série



Projeto: Os vários tipos de violência – 1ª etapa – 3ª série



Projeto: Escola sem Bullying



Projeto: Comunicação Não Violenta – Educomunicação

Participação em Olimpíadas:



Olimpíada Canguru de Matemática – 6º ao 9º ano – 1ª etapa
Olimpíada Brasileira de Física/ Ciências – 1ª, 2ª e 3ª séries EM – 2ª etapa





Olimpíada Brasileira Astronomia e Astronáutica: Ensino Médio – 2ª etapa
Olimpíada de História – 1ª, 2ª e 3ª séries EM - Data a definir
Olimpíada Mineira de Química – 1ª e 2ª séries EM – 3ª etapa

Aulões: Atualidades: Ciências Humanas, Língua Portuguesa/História,
Ciências da Natureza - 1 Aulão por etapa - 3ª série EM
Escolinhas de esporte:
 Futsal, basquete, voleibol, Balet, judô e Iniciação Esportiva.
 PROGRAMA BILÍNGUE – (do Infantil I ao 9º ano Ensino Fundamental II)
Além desta circular nº01/2020, os Senhores encontrarão já disponível nas
redes oficiais da Escola e Agenda: calendário letivo e informativo mensal.
Para este ano, apresentamos-lhes a equipe gestora, à disposição da
comunidade educativa no período de funcionamento da Escola:
 Diretora Institucional: Ir. Flávia Cristina Faria Dias
 Diretor Pedagógico: Marco Antônio Remigio
 Coordenadora Pedagógica Ed. Infantil e Ensino Fundamental I: Rosilene
Espírito Santo
 Orientadora Educacional Ed. Infantil e Ensino Fundamental I: Valéria Melo
 Coordenadora Pedagógica E. Fundamental II e EM: Cátia Aroeira
 Orientadora Educacional E. Fundamental II e EM: Valéria Figueiredo
 Animador de Pastoral: Ênio Zeferino de Souza
Este ano, a nossa Comunidade Religiosa tem a alegria de acolher também
as Irmãs: Cecília, Alessandra, Maria de Lourdes e Tatiane.
Na assistência, contamos com Keltom Vitorino, Pedro Damião, Tiago
Carvalho e Regina de Deus.
São planejados plantões de atendimento individual à família para promover
a troca de informações sobre a aprendizagem e a vida escolar dos alunos.
Trimestralmente, os pais receberão um boletim informativo do aluno para
que possam acompanhar a vida escolar do seu filho. A participação dos pais
em eventos e projetos promovidos pelo Colégio é também uma forma de
compartilhar a produção escolar dos alunos e de convivência escolar. As
entrevistas individuais podem ser solicitadas tanto pelo Colégio, quanto
pelos pais ou responsáveis. Para o atendimento ser eficaz, é importante que
esses encontros sejam marcados com antecedência.
 TRANSPORTE ESCOLAR: Os transportes escolares não são de propriedade
da Escola. Por essa razão, solicitamos que os Senhores Pais ou
responsáveis, antes de assinarem o contrato de serviço de transporte,
verifiquem a vistoria do automóvel junto ao DETRAN, o registro e
telefone do motorista responsável e o que mais acharem necessário para
sua tranquilidade.
 DOCUMENTAÇÃO: A solicitação de documentos feitos à secretaria tem
um prazo mínimo de entrega de até 48h para declarações e 30 (trinta)
dias úteis para históricos.

 PORTADORES: Caso haja necessidade de outra pessoa (exceto os pais)
de vir pegar seu filho, solicitamos que nos seja comunicado por escrito e
confirmado por telefone para liberação do menor.
 VENDA: Apenas a cantina tem autorização para comercialização de
lanches, bebidas, objetos, catálogos, ou qualquer outro tipo de produtos
em nossa Escola, portanto, não é permitido aos alunos a comercialização
dos itens supracitados.
 ENTURMAÇÃO: Dentre algumas iniciativas, destacamos, neste primeiro
contato, o processo de enturmação realizado. Muitas vezes, a dinâmica
de sala de aula fica prejudicada em função dos grupos formados, então, o
que parece positivo, que é a permanência da turma junto ao longo dos
anos, torna-se um entrave à aprendizagem. Portanto, atentos à formação
integral dos nossos educandos e à excelência acadêmica, consideramos
esse processo de enturmação como questão pedagógica relevante e
indispensável à garantia de um bom aprendizado para todos.
Acreditamos que o processo de mudança de turma é uma oportunidade
para a realização de um trabalho educativo voltado ao aprendizado do
relacionamento humano que envolve diferentes áreas, conteúdos e
objetivos, dentre os quais: abertura a novas amizades, manutenção dos
laços afetivos já construídos, exercício da aproximação interpessoal,
inibição da dependência afetiva entre os estudantes e desenvolvimento
de habilidades socioemocionais. Lembramos que, como esse processo
não é aleatório e qualquer mudança impacta em toda a organização do
trabalho realizado, por isso pedimos a compreensão de todos quanto à
enturmação.
Convidamos-lhes a acessar e conectar-se às nossas redes sociais:
Instagram – colegiopioxiioficial
Facebook – Colégio Pio XII
Site – www.pioxii.com.br
Pedimos que Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco iluminem todas
as nossas ações para o bom êxito do trabalho, atendendo sempre e, cada
vez mais, às expectativas dos Senhores para a boa formação dos seus
filhos.
Agradecemos a confiança de todos e que possamos caminhar sempre no
diálogo construtivo Escola e família.

Atenciosamente,

Ir. Flávia Cristina Faria Dias
Diretora Institucional

Marco Antônio Remigio
Diretor Pedagógico

