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Uma escola
para a

Vida

O Colégio Maria Imaculada do Distrito Federal faz
parte da Rede Concepcionista de Ensino, presente
em 16 países, atuando em 10 escolas, no Brasil, em
3 estados brasileiros e Distrito Federal. Com o compromisso de evangelizar através da educação, tendo Maria Imaculada como fonte inspiradora, é uma
escola católica que visa desenvolver aprendizagens
que transcendam o currículo tradicional. Preocupado em educar para a cidadania global, o Colégio
Maria Imaculada oferece uma educação para a formação integral do aluno, vislumbrando os desafios
do século XXI e a construção de uma sociedade justa
e fraterna. São nossas prioridades:

EXCELÊNCIA ACADÊMICA: baseada no mundo físico, social, cultural e digital;

PERSONALIZAÇÃO: considerando a centralidade da pessoa na ação educativa e a sua formação;

COMPROMISSO SOCIAL: embasado em um
modo ético, refletido e intencionado de agir;

EDUCAÇÃO BILÍNGUE compreendida como

uma forma de abertura a outras culturas e povos para geração de novos espaços de solidariedade e intercâmbios;

PREVENÇÃO: fundamentada na valorização

da vida humana como dom que é necessário
potencializar e desenvolver.
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INOVAÇÕES PARA 2021
A fim de garantir cada vez mais a excelência acadêmica e a personalização, baseada na centralidade da pessoa e em sua formação, legada de
Santa Carmen Sallés, a proposta pedagógica do Colégio Maria Imaculada traz inovações a serem implementadas no ano letivo de 2021.

Programa
Bilíngue
Comprometida com a formação de cidadãos globais, a Rede Concepcionista
de Ensino firmou parceria com a International School. O Programa Bilíngue
traz uma proposta pedagógica que
proporciona ao aluno a aquisição da
proficiência na língua inglesa de forma contextualizada, lúdica e dinâmica.
Nesse programa, está previsto o tempo
de cinco aulas semanais de exposição
ao idioma de Língua Inglesa, além de
o aluno ser preparado para exames da
Universidade de Cambridge, reconhecidos internacionalmente.

Metodologias
Ativas

Ensino Híbrido
(Blended Learning)

Atendendo às demandas por
experiências e resultados que
contribuam para a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem com o apoio das tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDICs), o Colégio
Maria Imaculada oferecerá o
Ensino Híbrido. Nessa modalidade de ensino, as atividades
dentro e fora da escola se complementarão, no sentido de flexibilizar o acesso à aprendizagem, a otimização do tempo, a
personalização, o acompanhamento e evolução da aprendizagem ao ritmo do aluno.

A melhor forma de aprender é combinando equilibradamente atividades,
desafios e informação contextualizada. Por isso, ao modelo híbrido de ensino serão incorporadas metodologias ativas, como: Sala de aula invertida
(Flipped classroon), Rotação por Estações e o Laboratório Rotacional. Com
a Internet e o acesso a diferentes recursos, os alunos poderão aprender em
qualquer lugar, a qualquer hora e com grupos variados. Essa metodologia
permite aos alunos interagir com colegas e diferentes experiências escolares,
fazendo com que se beneficiem da heterogeneidade.
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Modelos Flexíveis
de Avaliação
Além da prova formal, outro passo que o Colégio Maria Imaculada vem adotando é a utilização
de instrumentos diversificados de
avaliação. Considerada ponto de
partida para o planejamento e a
organização do ensino e da aprendizagem, a avaliação da aprendizagem é vista como propiciadora de
subsídios para o professor atuar na
criação de um ambiente que favoreça possibilidades de estudo e desenvolvimento pessoal e social aos
estudantes, levando-se em consideração suas diferenças.

Programa de
Desenvolvimento de
Competências
Socioemocionais
O desenvolvimento de competências socioemocionais, a
compreensão de emoções e
a forma de gerenciá-las são
consideradas habilidades imprescindíveis para as relações
humanas. Atento a essas necessidades, o Colégio Maria
Imaculada implementa o programa de desenvolvimento de
competências socioemocionais
em parceria com o LIV, Laboratório Inteligência de Vida.
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Acelerador de
aprendizagem
Realizar um trabalho constante e
a longo prazo, com acompanhamento educacional, e pensar a
formação integral e personalizada
do aluno é a melhor forma de lidar
com os diversos níveis e desafios de
aprendizagem em sala de aula. Desejando ampliar as possibilidades
de uma compreensão articulada
do conhecimento, serão oferecidas
atividades extras e vídeoaulas, auxiliando os estudantes a desenvolver hábitos de estudo e disciplina
pessoal; retomar conceitos; noções
e habilidades trabalhados, disponibilizando um atendimento mais
compatível com suas necessidades
e dificuldades, resgatando aprendizagens fundamentais nas diferentes disciplinas do currículo.

Formação de
Leitores

O Colégio Maria Imaculada entende a
atividade de leitura como indispensável
ao desenvolvimento do aluno. Além cultivar o espaço da biblioteca, oferecendo
estímulo contínuo para o contato entre
o indivíduo e o livro, os projetos de leitura oferecidos pela escola, já contempla a plataforma Árvore de Livros extensivo aos alunos do 6º ao 8º ano, e para
2021, estendido aos alunos do 5º ano.
Com um acervo composto de títulos variados, essa plataforma de leitura digital
permite ao aluno conhecer o universo
de possibilidades literárias.
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MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS
INFORMAÇÕES
Os pais e/ou responsáveis deverão apresentar os seguintes
documentos para documentos para efetivação da matrícula:
 Cópia do cartão de vacina atualizado;
 Cópia da Certidão de nascimento ou da carteira de identi-

dade e CPF do aluno;

 Cópia da carteira de identidade e CPF do responsável;
 Histórico escolar ou Declaração de Conclusão Provisória

(válida por 30 dias);

 01 foto 3x4 (recente);
 Declaração de “nada consta financeiro”;
 Cópia do último boletim de notas;
 Cópia do comprovante de residência com CEP;
 Exame tipagem sanguíneo e Fator RH;
 Cópia termo de guarda (quando for o caso).

Observações:
A matrícula será confirmada após o pagamento da 1ª
parcela de 2021 na rede bancária;
Para a Educação Infantil é necessário entregar o relatório individual do aluno.
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Educação Infantil ao
9º ano do Ensino Fundamental
DE 26 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

Acesse o link: www.cmidf.com.br/renovação
Utilize os mesmos dados de acesso à Central
do Aluno

ObservaçÃO
Após essas datas, não garantimos a vaga do aluno.
PARA EFETIVAR A MATRÍCULA, É NECESSÁRIO:
Estar adimplente com as parcelas de 2020;
Acessar www.cmidf.com.br, Central dos Pais, atualizar os dados;
Em 2021, a renovação será realizada com assinatura digital. O
processo de assinatura será feito no ato da renovação e não
será necessária a entrega de documentos na Secretaria do Colégio. A matrícula só será confirmada após a assinatura digital
dos documentos e pagamento da primeira parcela de 2021 até
o dia 10/01.
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ATIVIDADES DO INÍCIO DE 2021
Dia 27 de janeiro
Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II:
às 8h (matutino).
Entrega de material de uso diário Educação Infantil, Fundamental
I e II (após a reunião de pais) somente para alunos novos.

Dia 28 de janeiro:
Início das aulas.

De 28/01 a 05/02/2021
Alunos do Minimaternal, Maternal I e Maternal II permanecerão
no colégio até as 10h (matutino), para adaptação.

HORÁRIO DAS AULAS
Educação Infantil Minimaternal ao Maternal II:
Das 7h30 às 12h (Manhã);
Educação Infantil 1º Período ao 2º Período:
Das 7h30 às 12h50 (Manhã)
Ensino Fundamental I:
Das 7h30 às 12h50 (Manhã)
Ensino Fundamental II:
Das 7h30 às 12h50 (Manhã)
PERÍODO INTEGRAL:
Minimaternal ao Maternal II
Das 12h às 17h30
1º Período ao 5º ano
Das 12h50 às 17h30
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Em caso de dúvidas, entrar em
contato com a secretaria do Colégio:
Telefone: (61) 3248-4768
E-mail: secretaria@cmidf.com.br
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O isolamento social nos ligou de maneira inédita, porém definitiva. Muito
além da conexão tecnológica, trazemos como diferencial a conexão efetiva com os valores fundamentais da Educação Concepcionista: o cuidado,
a prevenção, a competência, a criatividade e a excelência acadêmica.

COMPETENTES

SOLIDÁRIOS

CRIATIVOS

COMPROMETIDOS

CONCEPCIONISTA

Preparamos nossos alunos para descobrir e explorar seus talentos e habilidades para atuar no mundo de forma criativa e inovadora, fazendo
a diferença na construção do seu futuro profissional e para que possam
desenvolver soluções inéditas e úteis para todos; afinal, estamos todos
conectados e por isso comprometidos com a construção de um mundo
mais justo, sustentável e humano.
Estamos conectados com a família concepcionista presente em 16 países.
Inspirados por Santa Carmen Sallés, propomos uma educação personalizada, que busca a excelência acadêmica e a formação de cidadãos
plenos, abertos ao transcendente, à diversidade cultural, capazes de ser,
conviver e atuar no mundo, de maneira ética e responsável.
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