
Colégio Imaculada, 110 anos

Com muita alegria, o Colégio Imaculada comemorou 110

anos de existência, no dia 17 de março, com a participação

das religiosas, educadores, famílias, alunos e amigos.  

Abrindo o dia com uma celebração em Ação de Graças,

presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Gonzaga Fechio,

com a presença das turmas de Ensino Fundamental 2. A

Equipe Diretiva expressou a alegria de todos por essa

instituição que celebra sua história, alicerçada nos valores

e princípios de Santa Cândida.

Ao longo do dia, a sequência das comemorações ficou por

conta dos parabéns coletivos, da partilha do bolo e da

entrega de lindos trabalhos, realizados em sala de aula.
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A história de uma instituição é

o retrato da vivência, expe-

riência e memórias de quem

fez e faz parte de sua trajetória.

O Espaço Memória tem como 

 objetivo reunir, organizar,

conservar e disseminar a nossa

história, presente tanto em

documentos como na memória

das pessoas.

ESPAÇO MEMÓRIA
Aberto para visita 
até 25 de abril



CIÊNCIAS NA
PRÁTICA
Com uma infraestrutura que favorece e
oportuniza aos educadores e alunos atividades
experimentais investigativas, as aulas práticas
desenvolvem habilidades científicas e
socioemocionais.
Avançando na proposta de aulas práticas de
Ciências, um novo programa de monitoria foi
implantado para os alunos do 6º ao 9º ano.
Contribuindo com o desenvolvimento de
habilidades fundamentais como autonomia, 
 protagonismo,  responsabilidade e a
capacidade de liderança.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
FLOW MAKER

Os alunos do Ensino Fundamental participaram de uma aula de apresentação da
coleção Flow Maker e das primeiras etapas desse projeto, que visa soluções
colaborativas através da aprendizagem mão na massa.
Pautada na Cultura Maker, no movimento STEAM (Ciência, Tecnologia, Arte e
Matemática) e no Design Thinking, as crianças vivenciam experiências criativas
por meio de trilhas de aprendizagem. Nessas trilhas, os alunos aprendem os
conceitos, criam hipóteses e produzem soluções para uma situação-problema. 

ACONTECE POR AQUI...
Formação
Continuada

Projetos

Inglês

Musicalização
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As ações do projeto têm como
finalidade proporcionar às
crianças uma acolhida fraterna,
valorizando sua presença na
escola, em um ambiente rico em
estímulos para que possam
vivenciar novas experiências e
ampliar assim suas relações de
amizade, inseridas na rotina
própria desta faixa etária.

PROJETO SOCIALIZANDO
Infantil 1 e 2

Realizada anualmente durante o período da
Quaresma, a Campanha da Fraternidade teve início
no dia 2 de março. O tema deste ano propõe uma
profunda reflexão sobre o cenário da educação com
a busca de soluções sob a luz do Evangelho.
Ao longo desse período, diversas atividades 
 sensibilizam para o lema do ano que reflete a
missão da Rede Filhas de Jesus - claramente
Evangelizadora de seguimento de Jesus Cristo,
como missão e como serviço.
Encontros e abordagens que permitem educadores
e alunos compartilharem suas experiências, dúvidas
e esperança de que é possível a educação de
cidadãos críticos e solidários que busquem um
mundo mais justo, fraterno e empático.

VALORES PARA 
A VIDA

MATERNAL (1 A 3 ANOS)
Aqui se faz a diferença!

A ação pedagógica da Educação Infantil do Colégio
Imaculada tem a visão abrangente do “cuida-se educando e
se educa cuidando”. Esta relação pedagógica possibilita
tanto vivências afetivas como desenvolvimento e
conhecimento.
Após um período de adaptação, preparado para acolher as
crianças, os alunos até 3 anos já usufruem da rotina
pedagógica planejada e dinâmica, com espaços educativos
privilegiados que proporcionam a multiplicidade de
experiências e contato com todas as linguagens.
Não se separa momento de brincar e de aprender. Todas as
atividades preservam a ludicidade e o prazer de ampliar o
conhecimento de mundo dos alunos.

“Escutar é mais que ouvir... Supõe proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro encontro.
Escutar é uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor”. (CF 22. N.26;27)

Semana Santa

Jovem

14 a 16 de abril

Alunos do 9º ano

Vem aí...

MOMENTO PASTORAL


