
 
 

     
 
 
 

 
 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 2021/2022 
 

 
A Direção Geral do Colégio Nossa Senhora Medianeira leva ao seu conhecimento as informações e orientações 
necessárias para o final de 2021 e início do ano letivo de 2022, diante do possível cenário de retorno às aulas 
presenciais. Em caso de mudanças, devido ao contexto de pandemia na cidade de Curitiba, comunicaremos 
as famílias com antecedência para que possam se organizar com segurança e serenidade. 

 
 

1. Término e início do ano letivo. 
 
2021: 
22/12 - Final do Trimestre e divulgação da relação de aprovados (a partir das 16h). 
22/12 - Divulgação das Notas Finais (boletins). 
 
2022:  
14/2 - Início das aulas do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 
15/2 - Início das aulas para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. 

  
O calendário de reuniões de pais de início de ano letivo será encaminhado aos pais ou responsáveis 
oportunamente. Aguarde novo comunicado. 
 

2.  Horário das atividades pedagógicas presenciais 
  

Educação Infantil 
Infantil 2 ao 5 

 Manhã: 7h20 às 11h45 
Tarde: 13h20 às 17h45 

 Integral: 7h às 17h45 
 

Ensino Fundamental Fase I 
1º e 2º ano   3º ao 5º ano 
Manhã: 7h10 às 11h45  Manhã: 7h10 às 12h20 
Tarde: 13h10 às 17h45  Tarde: 13h10 às 18h20 

 Integral: 7h às 17h35  Integral: 7h às 17h35 
 
Ensino Fundamental Fase II 

 6º ao 9º ano 
Manhã: 7h10 às 12h25 
Tarde: 13h10 às 18h25 (6º e 7º anos) 

 Integral: 8h50 às 17h40 (somente para o 6º ano) 
 
Ensino Médio:   
Manhã: 7h10 às 12h25  
Tarde - 1ª série: nas segundas-feiras das 14h às 17h40 
Tarde - 3ª série: 14h às 17h40, terça e quinta-feira com foco no curricular (presença obrigatória) 
e segunda e quarta-feira com foco nas provas específicas dos vestibulares (presença facultativa).  

 
Acompanhamento de Aprendizagem  

 Os horários serão comunicados no início do ano letivo. 



 
 

 
 
3. Tempo Integral (Infantil 2 ao 6º ano) 
O Colégio Medianeira oferta à comunidade curitibana educação em Tempo Integral. Nesse projeto, 
otimizamos espaços e tempos de aprendizagem para a formação de nossos estudantes, com um 
currículo que dialoga com as diferentes linguagens de maneira orgânica. Saiba mais em 
https://www.colegiomedianeira.g12.br/como-educamos/tempo-integral/ 
  
4. Calendário Básico, Canais de Comunicação e Agenda 2022 
A família receberá no início do ano letivo as informações sobre datas importantes e eventos 
programados para 2022. A comunicação diária entre colégio e família acontece principalmente pelo 
aplicativo ClipEscola, sendo o Moodle e o Portal ambientes virtuais onde é possível consultar 
informações sobre a organização, rotina e as Normas de Convivência Escolar. A agenda escolar será 
entregue para estudantes do 1º ao 7º ano, com o objetivo pedagógico de trabalhar o senso de 
organização nessas faixas-etárias. 
 
5. Lista de Material Escolar 2022 
A relação de material escolar que a família deverá adquirir para o ano letivo de 2022, em 
estabelecimento comercial de sua preferência, está disponível no site do Colégio. 
https://www.colegiomedianeira.g12.br/lista-de-materiais-2022/ 

 
6. Catequese de crianças e adolescentes: Preparação para o sacramento da Eucaristia e preparação 
para o sacramento da Confirmação 
Seguindo as orientações do Diretório Arquidiocesano (Art. 50), “a iniciação cristã das crianças e 
adolescentes deve acontecer em cinco etapas, com um mínimo de cinco anos”.  O Colégio oferece 
Catequese aos(as) estudantes a partir do 4º ano do EF, no contraturno. De acordo com o Diretório (Art. 
84), “antes da recepção da Primeira Eucaristia, os catequizandos devem ter participado de 3 etapas de 
catequese”. As famílias interessadas poderão fazer a inscrição do(a) estudante de acordo com a 
programação que será entregue no início do ano letivo pelo Centro de Formação Cristã e Pastoral do 
Colégio. O mesmo procedimento acontece na preparação para a Confirmação, oferecido aos(as) 
estudantes do 9º ano EF. As atividades da catequese começam antes da Páscoa e a celebração é 
realizada no Tempo Pascal do ano seguinte, o Colégio oferta às famílias encontros e momentos 
especiais de reflexão na fé. Toda a programação é encaminhada durante o ano para que os interessados 
possam participar.  

 
7. Atividades artísticas, esportivas e tecnológicas 
No início do ano letivo de 2022, as famílias receberão as informações (horários, valores e período de 
inscrição) sobre as atividades complementares ofertadas no Colégio Medianeira. No link abaixo é possível 
conferir a proposta de cada modalidade e oficina oferecidas em 2021:  
www.colegiomedianeira.g12.br/contraturno.  

 
8. Educação Bilíngue 
Atento à formação de cidadãos globais, o Colégio Medianeira oferece educação bilíngue, com 
momentos específicos de imersão em língua inglesa, em todas as séries da vida escolar do estudante. 
Nossa proposta curricular bilíngue pressupõe a escola como autora do projeto, ofertando à comunidade 
aprendizagens pertinentes e atuais, com processos de certificação ao longo do histórico escolar. Para 
tanto, contamos com uma equipe de professores e orientadores altamente qualificados, e utilizamos 
avançada proposta educacional para ensino e aprendizagem nessa língua estrangeira. 
   
9. Talken English School 
Aberta a toda comunidade e com sede própria dentro do Colégio, oferece aos(às) nossos(as) estudantes 
20% de desconto em suas mensalidades e um exclusivo programa de intercâmbio nos Estados Unidos. 
Mais informações no telefone 3362-0001. 
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10. Uniforme Escolar 
O uso diário dos uniformes confeccionados com exclusividade para nossos(as) estudantes é obrigatório, 
conforme descritos a seguir:  
 - Camiseta branca ou azul com o logo do Colégio; bermuda-uniforme, agasalho para Educação Física com 
o logo do Colégio; calça jeans azul-marinho; moletom branco, azul ou cinza; japona com o logo do Colégio 
(sob encomenda); tênis. 
- IMPORTANTE: o(a) estudante que estiver em atividades no Colégio, no contraturno, para prática 
esportiva, artística, robótica, acompanhamento de aprendizagem e/ou trabalhos, também deverá estar 
uniformizado(a).  
As malharias autorizadas a confeccionar o uniforme do Medianeira são: 
- Deljoh's: (41) 3332-6500 (uniformes@deljohs.com). Obs.: Horário de atendimento de segunda à sexta 
das 13h00 às 17h00. 
- Oceânica: (41) 3276-2422 // (41) 3277-3000 (contato@malhariaoceanica.com.br) 

 
11. Transporte Escolar  
As famílias interessadas em contratar Transporte Escolar para 2022 deverão entrar em contato 
diretamente com os prestadores de serviço conveniados ao Colégio Medianeira. A lista com os contatos 
dos transportadores está disponível no site do Colégio – 
http://www.colegiomedianeira.g12.br/transporte-escolar/ Para segurança dos(as) estudantes, o 
embarque e desembarque é realizado em terminal próprio, dentro do Colégio. 

 
 

Pedimos a atenção dos senhores Responsáveis e Estudantes para as informações contidas nesta 
circular. Para esclarecer eventuais dúvidas ou obter outras informações, entrem em contato com a 
secretaria através do telefone 3218-8000 ou pelo e-mail secretaria@colegiomedianeira.g12.br. 
Ficamos muito felizes em ter a sua família conosco, participando na construção dessa história de 
busca pela excelência humana e acadêmica.   

 
          Cordialmente, 

          Direção do Colégio Medianeira 
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