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Fundado em 1920 e com uma reconhecida trajetória na educação, o Marista 
Champagnat é um espaço de aprendizado, descoberta e construção de novos 
conhecimentos. O Colégio integra a Rede Marista, hoje presente em mais de 80 
países e com 200 anos de atuação mundial.

Está localizado no bairro Partenon, dentro da PUCRS, em uma área privilegiada, com 
mais de 4 mil metros quadrados. Possui infraestrutura completa e adequada para 
cada nível de ensino, além de Turno Integral e Turno Vespertino.

Mais de 150 educadores se envolvem, todos os dias, para 
oferecer uma educação de qualidade que marca a vida dos 
que passam pela nossa escola. Cerca de 1,2 mil estudantes, 
da Educação Infantil ao Ensino Médio, aprendem, 
diariamente, que o conhecimento vai muito além da sala 
de aula. Tudo isso ocorre por meio de práticas educativas 
inovadoras, baseadas em valores humano-cristãos, 
contribuindo para uma sociedade melhor.

Missão

Promover educação de qualidade, para crianças e 
jovens, através de práticas educativas inovadoras, 
embasadas no carisma marista, contribuindo 
para uma sociedade mais humana, ética e justa.

Visão

Ser um Colégio de excelência educativa, através da 
formação integral em constantes processos 
de inovação, apoiados na tradição marista.

Nosso Colégio
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Nosso jeito de educar

Nossos diferenciais

Nesta primeira etapa da vida escolar, a criança desenvolve suas principais relações 
com o mundo, estimulada pelo ambiente e pelas pessoas próximas. 

No Marista Champagnat, o estudante é visto como agente de sua aprendizagem e 
protagonista do seu saber, pesquisador, perseverante, criativo, crítico, autônomo, 
empreendedor, solidário, ético, capaz de identificar e solucionar problemas, além 
de trabalhar em equipe. Nesse sentido, o Colégio representa não só um espaço de 
excelência acadêmica, mas também de formação humana e de construção de seu 
projeto de vida. O trabalho realizado neste nível de ensino é norteado pelas Diretrizes 
da Educação Infantil da Rede Marista de Colégios e Unidades Sociais.

Horário regular de aula

Tarde: 13h30 às 17h50

Ambientes de descobertas
Considerados parte essencial do projeto curricular, os ambientes são planejados 
com intencionalidade pedagógica. Assim, as salas de aula e o Ateliê convidam as 
crianças a serem protagonistas, pois configuram-se espaços versáteis de liberdade 
de expressão que propiciam o contato com materiais naturais diversificados. Para 
tanto, os ambientes convidam as crianças a ser protagonistas, dando-lhes liberdade 
de escolhas e expressão.

Espaços ao ar livre
Os espaços escolares precisam contemplar o direito das crianças de se movimentarem 
e explorarem ambientes ao ar livre, bem como o contato com a natureza. Assim, 
além de pátios arborizados, espaços lúdicos externos permitem às crianças 
experimentações e descobertas, como o Espaço da Água e a Praça do Som.
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Construção do saber
De acordo com as Diretrizes da Educação Infantil Marista, a criança é o centro de 
todo o processo de aprendizagem, sendo os conhecimentos construídos nessa fase, 
os mais significativos e com valor para toda a vida.

Living English
Com um método de ensino baseado na habilidade de comunicação, as aulas de 
Língua Inglesa acontecem nas próprias salas de aula, com materiais diversificados. A 
música, considerada uma linguagem importante para as crianças significarem o meio 
social e cultural em que estão inseridas, também constitui um potente recurso para 
os estudantes entrarem em contato com o idioma.

Integração com a PUCRS
Por estar inserido dentro do campus da Universidade, os estudantes têm grande 
aproximação com o mundo acadêmico, acessando museu, laboratórios, pesquisas e 
consultando professores. A Iniciação Científica é bastante incentivada, bem como a 
participação em oficinas, atividades e salões da PUCRS.

Turno Integral
Um espaço acolhedor, de afeto, convívio, experiências e aprendizagens. Assim 
podemos conceituar o Turno Integral do Marista Champagnat. A metodologia 
utilizada é fundamentada no do Brasil Marista, estruturada por projetos, ou seja, os 
educadores e os estudantes são coautores do conhecimento e do planejamento. No 
Turno Integral, os estudantes permanecem no Colégio no turno inverso ao da aula e 
a matrícula é flexível às necessidades da família.
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Para nós, o processo de adaptação escolar tem seu início quando a família escolhe 
o Marista Champagnat como escola para matricular o estudante.  A partir deste 
momento, nossa escola tem como meta¸ para além das múltiplas dimensões do 
cuidado, proporcionar os meios adequados para o crescimento social, cognitivo, 
emocional e cultural da criança, a fim de que possa obter desenvolvimento integral. 

As situações de adaptação acontecem sempre que surgem elementos novos ou 
alterações na vida dos estudantes. Mesmo que as crianças já estejam estudando 
no Colégio, o simples fato de mudarem de nível, sala de aula ou professora pode 
interferir no seu comportamento. Por isso, é importante que os pais conheçam 
previamente a escola: estrutura física, organização, valores, proposta pedagógica, 
metodologia de ensino, princípios de convivência e profissionais que atuam na 
instituição. Acreditamos que, por meio da confiança e parceria, é possível construir o 
vínculo necessário entre família e escola. 

É fundamental que, antes do início das aulas, os pais conversem com seus filhos 
sobre a escola, a fim de prepará-los e motivá-los, envolvendo-os na organização e 
preparação dos materiais escolares (tais como: mochila, lancheira e uniforme), para 
que a criança se acostume com a ideia das novidades que surgirão. Entretanto, é 
aconselhável evitar longas explicações, pois isso pode despertar medos, ansiedade 
e insegurança.

Sugerimos que haja uma mudança gradual na rotina em casa. No caso de crianças 
que estão iniciando sua vida escolar e que ainda têm o hábito de dormir no turno 
da tarde e utilizar a mamadeira para tomar leite, sugerimos uma readequação de 
horários, contanto que não sejam mudanças bruscas no dia a dia da criança, pois 
é importante que ela chegue à escola com disposição para participar e realizar as 
atividades. Quanto à mamadeira, recomendamos também que o horário possa ser 
reorganizado e que o uso do copo comece a fazer parte dos hábitos da criança. 

Antes de deixar seu filho definitivamente na escola, evite sair escondido: o melhor 
é sempre despedir-se naturalmente, deixando claro que você voltará. Mesmo que 
esta atitude provoque um sentimento de frustração momentâneo à criança na hora 
da separação, é mais adequado falar a verdade. Os sentimentos de tristeza são 
situações passageiras que com o tempo desaparecem; no entanto, aconselhamos 
que não se despreze sentimentos, como medo, birra e insegurança que a criança 
possa vir a demonstrar. 

Adaptação
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A equipe escolar está preparada para auxiliar as famílias e as crianças no momento de 
adaptação, pois sabemos que, nos momentos de fragilidade, tanto as famílias como 
as crianças precisam do suporte da escola. A estrutura escolar oferece espaços para 
que os pais permaneçam durante o período de adaptação. Solicitamos que não haja 
interferência quando as crianças estiverem se deslocando dentro da escola ou no pátio. 
Quando elas necessitarem ir ao banheiro ou beber água, pedimos que os pais indiquem 
as professoras para atendê-las, a fim de reforçar o vínculo de confiança que elas precisam 
construir com as educadoras. Para melhor adaptação da criança no ambiente escolar, 
solicitamos aos pais e acompanhantes que permitam essa aproximação, ampliando as 
possibilidades para a ação dos educadores e proporcionando autonomia para que a 
criança se identifique com o grupo de colegas e comunidade escolar. 

A continuidade do acompanhamento da criança é importante para uma adaptação 
mais tranquila. Para isso, é fundamental que a pessoa que acompanhará esse 
período seja sempre a mesma. A experiência nos mostra que a eventual troca de 
acompanhante traz inconvenientes que, muitas vezes, provocam o reinício ou 
prolongamento do período de adaptação. Lembramos que, embora seja a situação 
ideal, a adaptação não precisa ser feita necessariamente pelos pais, mas por qualquer 
pessoa com quem a criança possua vínculo de confiança e respeito, como irmãos 
adultos, tios, avós ou babás. Além disso, durante o ano letivo, é fundamental que a 
família indique à escola as pessoas responsáveis por trazer e buscar os estudantes, 
informando os nomes e apresentando-as pessoalmente à professora ou ao Serviço 
de Orientação Educacional (SOE) . Da mesma forma, caso haja restrições de acesso, 
a escola deve ser informada formalmente por escrito. Ações como estas auxiliam no 
controle e na segurança da movimentação dos nossos estudantes.

Caso tenham dúvidas ou preocupações, os pais ou responsáveis devem procurar os 
profissionais do SOE para auxiliá-los. Também podem o fazer caso sintam necessidade 
de conversar e tirar dúvidas a respeito da organização/metodologia da escola, de 
algo que envolva o seu filho ou sobre algum evento que possa estar interferindo 
na adaptação. É importante que a família não vá para casa com dúvidas, pois estas 
poderão contribuir e auxiliar o processo de adaptação.
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A avaliação é feita diariamente, através da observação e acompanhamento da 
professora. São realizados registros contínuos da evolução das diferentes etapas do 
processo de construção de conhecimentos. O resultado avaliativo é expresso através 
de Parecer Descritivo semestral que contempla as aprendizagens significativas dos 
estudantes, sua interação e construção de novos conhecimentos.

Promovidos pelo Serviço de Pastoral Escolar (SPE) e pelo Serviço de Orientação 
Educacional (SOE), os encontros são momentos que buscam o desenvolvimento 
integral dos estudantes, proporcionando o aprofundamento dos valores cristãos e 
a busca do bem-estar emocional, social e físico, instigando a corresponsabilidade 
com o outro e com o mundo. 

Os assuntos abordados estão relacionados com os temas trabalhados nos níveis e 
são realizados no Colégio ou na Casa Marista da Juventude (Caju), em Porto Alegre.

Acreditamos que a formação do estudante deve ser em tempo integral, 
desenvolvendo diferentes habilidades dentro e fora de sala de aula. Para que isso seja 
possível, o Colégio oferece Turno Integral e o Turno Vespertino (atividades artísticas, 
esportivas e de solidariedade). A relação completa pode ser consultada no site da 
escola. Os estudantes do Turno Integral e/ou Vespertino são acompanhados aos 
finais do turno por monitores do Colégio, quando necessário.

Nosso jeito de avaliar

Encontros de formação

Atividades extras
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Assistência Educacional
Responsável por agendar atendimentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
reserva da utilização de espaços da escola, organização e conferência de diários de 
classe e do livro ponto dos professores e atendimento inicial a estudantes e famílias, 
fazendo o encaminhamento ao setor responsável. 

Biblioteca
É mais um serviço de apoio pedagógico que tem por finalidade colocar à 
disposição de toda a comunidade escolar os recursos informacionais para 
estudos, pesquisas e leituras, compatíveis com as atividades pedagógicas e 
culturais propostas pelo Colégio.

Horário de funcionamento da Biblioteca Central – de segunda a sexta-feira, das 
7h20 às 18h10, sem fechar ao meio-dia. Atende a toda a comunidade escolar 
(estudantes a partir do 4º ano EF, pais e educadores).

Horário de funcionamento da Biblioteca Infantil – de segunda a sexta-feira, com 
atendimento exclusivo e restrito às turmas de estudantes da Educação Infantil ao 
3º ano EF.

Central de Matrículas
Setor responsável pelas matrículas de novos estudantes no Colégio. 

Horário de funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 18h

Comunicação
Contribui no processo de gestão, comunicação interna e externa. Atua em sintonia 
com a equipe de Assessoria de Comunicação e Marketing dos Colégios e Unidades 
Sociais da Rede Marista, executando ações propostas de acordo com os planos, 
projetos e programas estabelecidos, com vistas ao relacionamento com os 
diferentes públicos.

Nossos setores



12

Direção
É exercida pelo diretor e vice-diretores, competindo-lhes dirigir o Colégio por meio da 
tomada de decisões conjuntas, visando à consecução dos objetivos da Rede Marista.

Diretora: Simone Engler Hahn
Vice-diretora Administrativa: Vera Lúcia de Mattos Galafassi
Vice-diretora Educacional: Adriana Castiglia Filipetto

Enfermaria
Setor responsável por atender estudantes que necessitam de primeiros socorros. 
Para medicar é necessário o envio do medicamento, mediante receituário médico 
enviado por seu responsável via agenda escolar e autorização por escrito dos pais. 
Caso o estudante necessite de medicação constante, os pais e/ou responsáveis 
devem deixar o medicamento na Enfermaria, que o administrará. Em caso de 
necessidade, o setor entra em contato com a família do estudante, além de contar 
com a assistência da SOS Vida.

Horário de Funcionamento: das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Recepção
Atende a comunidade escolar e a visitantes, identificando-os, registrando a presença 
e prestando informações e/ou encaminhando ao setor correspondente. Atende a 
telefonemas, fazendo a triagem e transferindo adequadamente as ligações. Além de 
fazer o controle de entrada e saída dos estudantes.

Recepção Principal: das 7h às 20h

Recepção Secundária: das 7h às 19h15

Secretaria
Tem a seu encargo todo o serviço de comunicados, atestados de frequência dos 
estudantes, histórico escolar, emissão de boletins, entre outros documentos. 
Na Secretaria, é possível atualizar constantemente os dados cadastrais dos 
estudantes e seus familiares para o recebimento de informações importantes 
no cotidiano do Colégio.

Horário de funcionamento: das 7h30 às 18h (sem fechar ao meio-dia).
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Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)
Responsável pelas questões pedagógicas do Colégio. Realiza o acompanhamento 
e o direcionamento das ações do processo de ensino e aprendizagem, atuando 
diretamente com os professores. Também realiza a mediação de questões e resultados 
que envolvem as atividades realizadas em sala de aula.

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)
Coordena as atividades dos turnos, sendo responsável pelo cumprimento de todas as 
normas de convivência, visando à harmonia do ambiente escolar e à construção do 
clima favorável à aprendizagem, contando com o apoio dos assistentes de convivência. 
Também recebe atestados médicos e supervisiona o uso do uniforme estudantil.

Serviço de Orientação Educacional (SOE)
Responsável pelo acompanhamento e orientação no processo de ensino e 
aprendizagem do estudante com vistas à educação integral, bem como na 
adaptação/acolhida e na integração, incluindo hábitos de estudos e questões do 
desempenho escolar.

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)
Articula, assessora e executa os projetos e programas pastorais, tais como os encontros 
de formação humano-cristã. É também responsável pela realização de celebrações e 
vivências com toda a comunidade educativa.

Telefonia
Responsável por atender às ligações da comunidade, prestando informações e/ou 
fazendo o encaminhamento necessário ao setor correspondente.

Tesouraria
Tem a seu encargo a organização e controle da área de contabilidade de modo a 
assegurar o exercício do planejamento e da administração. Disponibiliza os serviços 
de emissão de boletos para pagamentos de matrículas e mensalidades, bem como 
pagamentos de saídas de estudo. 

Horário de funcionamento: das 7h30 às 18h (sem fechar ao meio-dia).
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Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Champagnat 
(Apamecham)
A Apamecham incentiva e colabora para a integração entre pais e professores. Em 
conjunto com a Direção, realiza atividades culturais, sociais e esportivas que vêm ao 
encontro das necessidades e interesses da comunidade escolar. 

Centro de Educadores do Champagnat (CEC)
O CEC é uma associação de classe, formada pelos educadores do Marista Champagnat, 
que busca aprimorar as condições de trabalho de seus associados e a sua integração 
junto à Direção do Colégio. Cada associado contribui mensalmente com um valor 
que é revertido em comemorações junto aos colegas de trabalho, promoções e na 
formação dos educadores.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)
O objetivo principal da Cipa é fazer a integração dos funcionários administrativos, 
docentes, terceirizados e discentes com o enfoque no processo de ações educativas, 
na tentativa de minimizar situações que prejudiquem a saúde e/ou limitem a 
qualidade de vida.

Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP)
O Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP) do Colégio Marista Champagnat 
é formado por representantes destes serviços que se reúnem semanalmente. Nesta 
reunião são apresentadas todas as propostas e solicitações das turmas e professores 
bem como é dado o encaminhamento necessário para todas as demandas da escola. 
O CTAP é o grupo gestor do Colégio, sendo responsável pela tomada de decisões e 
discussão de temas importantes para a escola.

Grêmio Estudantil Champagnat (GEC)
Eleito e formado por estudantes do 6º ano EF ao 3º ano EM,  o grupo representa 
os mesmos junto à Direção e comunidade educativa, promovendo ações culturais, 
esportivas e de conscientização.

Nossas entidades representativas
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Grupo do Voluntariado
Formado por estudantes do 9º ano EF ao 3º ano EM, incentiva a comunidade escolar 
para o desenvolvimento de ações sociais, contribuindo para o desenvolvimento e 
transformação de uma realidade.

Pastoral Juvenil Marista (PJM)
Espaço de participação de adolescentes e jovens do 7º ano EF ao 3º ano EM para a 
formação de lideranças através da socialização, da construção da consciência crítica, 
da vivência da espiritualidade cristã e do carisma marista.

Nossos espaços

Segurança

Os espaços físicos que compõem um ambiente escolar não são neutros. São 
permeados por significados que contribuem para construção da aprendizagem e 
para o cultivo de relações saudáveis. O ambiente revela nossa intencionalidade 
pedagógica: há um currículo em movimento que se manifesta nos espaço-tempos 
e arquiteturas escolares, por onde circulam conteúdos, experiências, aprendizagens, 
culturas e afetos.

Além de espaços de aula favoráveis ao desenvolvimento dos estudantes, o Colégio 
possui ambientes de interação diferenciada, como Estúdios de áudio e vídeo, 
Laboratório de Física e Robótica, Workstations, Laboratório de Ciências da Natureza, 
Praça do Som, Espaço da Água, Casinha na Árvore, Quadras de Esportes, Ginásio, 
Biblioteca, Biblioteca Infantil, Capela, Auditório e Miniauditório, Brinquedoteca, Pátio 
Exclusivo para o Turno Integral e Ateliê.

Assistência médica conveniada
Parceria com a SOS Vida, disponibilizando pronto atendimento em caso de acidentes 
com estudantes, educadores e famílias durante as atividades escolares.
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Assistentes de convivência
Educadores responsáveis por orientar os estudantes e supervisionar a entrada, saída 
e os recreios, bem como os ambientes de circulação.

Controle de entrada e saída
A Recepção acompanha o fluxo de entrada e saída dos estudantes possibilitando que 
o responsável receba uma notificação do app Marista Virtual em seu smartphone 
assim que o filho entra ou sai do Colégio. Para que isso seja possível, o estudante 
deverá estar sempre munido da carteira escolar. Demais pessoas externas têm acesso 
apenas com autorização do Colégio e identificadas como visitantes.

Monitoramento
Circuito interno de câmeras.

Seguro Educacional
Benefício que assegura a proteção escolar, a continuidade dos estudos e assistência 
médica em caso de acidentes com o estudante em atividades escolares.

Sistema de segurança
Por estar inserido no campus da PUCRS, o Colégio conta com todo o sistema de 
segurança da Universidade.

Uniforme estudantil
Além de ser a roupa adequada para as atividades desenvolvidas dentro e fora do 
Colégio, o uniforme também é importante para identificar os estudantes da instituição 
de ensino e garantir a segurança. 

O Colégio Marista Champagnat já tem consolidado o uso do uniforme estudantil. A 
importância desta prática só se torna possível contando com o apoio das famílias e 
educadores, que devem incentivar e observar o uso adequado das peças. 

Orientações sobre o uso do uniforme:

• O uso do uniforme na parte superior é obrigatório em todos os níveis de ensino, 
em todas as dependências do Colégio e nas saídas de estudos, independente do 
horário e da atividade que o estudante estiver realizando. 
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• Cores, formas e tipos de tecido devem ser respeitados, sem alteração. Não é 
permitido o uso de cores e padrões que destoem do uniforme, inclusive aquelas 
que ficam por de baixo de camisetas, moletons ou casacos do uniforme.

• A roupa utilizada na parte inferior deverá ser nas cores azul marinho, preto, cinza, 
branco ou jeans, sem estampas.

É fundamental que todas as peças do uniforme sejam identificadas com o nome do 
estudante e este deve responsabilizar-se pelo seu uniforme. Para os pés, orienta-
se o uso de tênis pois facilita os movimentos motores e diminui o risco de lesões e 
acidentes durante as atividades escolares.

Loja autorizada para venda de uniforme estudantil:

Pleiade Uniformes

www.pleiadeuniformes.com.br

Nossos canais de comunicação

Agenda Estudantil
A agenda, entregue no primeiro dia de aula, é utilizada pelos estudantes da Educação 
Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental e deve estar sempre em posse do 
estudante. Ela é um dos principais canais de comunicação entre a família e a escola. 
Por meio dela, são enviadas as circulares com autorizações para saídas de estudo 
e outras informações importantes da rotina escolar. É também uma ferramenta de 
identificação do estudante para o acesso ao Colégio em caso de atraso. 

Aplicativo
O Marista Virtual permite que os pais acompanhem de perto a vida escolar do filho. 
Esse recurso oferece aos responsáveis pelos estudantes informações em tempo real 
e diversas funcionalidades como:

• consulta financeira;
• agenda do Colégio;
• boletim – Anos Finais e Ensino Médio;
• avisos direcionados;



18

• informações institucionais;
• publicações/notícias;
• atualização de dados;
• rematrícula no turno regular;
• rematrícula no Turno Integral;
• acesso às notas parciais – Anos Finais e Ensino Médio.

Carteirinha Estudantil
Anualmente, o Colégio disponibiliza gratuitamente aos estudantes a Carteirinha 
Estudantil. Esse documento facilita o acesso à escola no registro de atrasos, saídas 
antecipadas e ingressos em atividades extras. Para que possamos realizar os 
registros, que são notificados via aplicativo Marista Virtual, é fundamental que o 
estudante esteja sempre munido da carteirinha, que garante segurança e agilidade 
no atendimento das Recepções e em setores que têm protocolo de atendimento e 
registros. Em caso de extravio da carteirinha, o estudante deverá solicitar e pagar à 
Secretaria a produção de uma nova Carteirinha Estudantil.

Circulares
A circular é o documento utilizado pelo Colégio para informar às famílias sobre 
questões importantes da rotina escolar. Estudantes da Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais recebem as circulares impressas. Estudantes dos Anos Finais e do Ensino Médio 
recebem as circulares apenas via e-mail. Todas as circulares podem ser acessadas no 
site do Colégio e também no app Marista Virtual. 

Fale Conosco
Para informações, sugestões ou dúvidas referentes aos Colégios e Unidades Sociais da 
Rede Marista, os públicos entram em contato pelo telefone 0800 54 11 200 ou pelo 
e-mail: faleconosco@maristas.org.br

Fanpage
A fanpage do Marista Champagnat (facebook.com/maristachampagnat) é atualizada 
diariamente com notícias relacionadas ao cotidiano escolar.
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Rematrícula online
Para a comodidade das famílias que já frequentam a escola, a rematrícula é realizada 
de forma online, por meio do Marista Virtual, no site do Colégio, ou através do 
aplicativo Marista Virtual, que pode ser baixado no smartphone ou tablet.

Para acessar, é necessário que o responsável financeiro insira seu login e senha. O 
login para acesso é o CPF do responsável financeiro. Caso não lembre a senha, entrar 
em contato com a Secretaria do Colégio.

Revista Em Família
Com um conteúdo qualificado, reportagens, entrevistas e matérias especiais sobre 
temas de interesse da comunidade escolar, a Em Família é mais um canal de 
comunicação entre escola e família. O propósito da revista é fortalecer ainda mais o 
diálogo com a comunidade educativa. A publicação semestral conta com um espaço 
de conteúdo personalizado por Colégio, em que cada nível de ensino apresenta 
conteúdos específicos sobre seus projetos e ações.

Site 
O site do Marista Champagnat (colegiomarista.org.br/champagnat) é atualizado 
diariamente com notícias relacionadas ao cotidiano escolar, calendários de provas, 
álbuns de fotos dos principais eventos, vídeos e demais comunicados de interesse da 
comunidade escolar.

SMS
O Colégio envia SMS para os pais e/ou responsáveis em caso de comunicados 
importantes ou serviços da Tesouraria.
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Nossa política de convivência

O Marista Champagnat tem claro o significado de uma convivência saudável e os 
aspectos que não são tolerados pela comunidade escolar e social.

Direitos do estudante

São direitos do estudante:

a) usufruir dos benefícios que o Colégio proporciona a seus estudantes;

b) valer-se dos serviços oferecidos pelo Colégio;

c) expor, a quem de direito, as dificuldades encontradas na realização dos trabalhos 
escolares;

d) receber orientação e auxílio necessários para realizar as atividades escolares;

e) conhecer o Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele;

f) comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações 
interpessoais;

g) organizar-se em associações de cunho religioso, científico, artístico, cívico, 
esportivo, social e educacional, respeitando as disposições do Regimento Escolar, 
do Projeto Educativo, da Direção e das normas da Rede Marista;

h) participar das realizações e promoções do Colégio, destinadas à sua formação, 
como elemento consciente e atuante da comunidade;

i) apresentar, a quem de direito, sugestões e solicitações relativas à melhoria da 
vida escolar;

j) justificar as suas faltas no prazo determinado pelo Colégio;

k) solicitar esclarecimentos sobre a sua avaliação;

l) conhecer e vivenciar a filosofia marista.
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Deveres do estudante

O estudante, juntamente aos pais e/ou responsáveis, compromete-se com os 
seguintes deveres:

a) permanecer no Colégio durante todo o período das aulas, participando 
ativamente de todas as atividades escolares, esforçando-se para delas obter o 
melhor aproveitamento;

b) comparecer ao Colégio munido somente do material necessário para a realização 
das atividades escolares previstas;

c) realizar e apresentar os trabalhos e tarefas solicitadas pelos professores no prazo 
combinado;

d) aproveitar as oportunidades que o Colégio oferece para desenvolver hábitos de 
sociabilidade e convivência em grupo;

f) zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como de 
tudo o que é de uso coletivo, responsabilizando-se e ressarcindo pelos danos 
causados;

g) respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, 
tratando-as com urbanidade;

h) participar das comemorações, celebrações religiosas, cívicas e de outras atividades 
complementares para as quais for solicitado, tendo atitudes de respeito;

i) ter postura adequada em todas as dependências, imediações do Colégio e nas 
diversas situações em que o representa;

j) apresentar postura condizente que zele pela boa imagem da instituição;

k) utilizar de maneira ética e responsável os recursos tecnológicos disponibilizados 
pelo Colégio;

l) ser assíduo e pontual nas atividades escolares;

m) justificar suas faltas dentro do prazo determinado pelo Colégio;

n) conhecer e cumprir o Regimento Escolar;

o) agir em consonância com a filosofia da Instituição Marista, pondo-se em atitude 
de respeito e harmonia com o ambiente escolar.
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Normas de convivência

Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, não é 
permitido ao estudante:

a) ausentar-se do Colégio sem a devida autorização prévia e por escrito;

b) ocupar-se, durante as aulas, com qualquer atividade estranha a elas;

c) utilizar na sala de aula objetos ou equipamentos eletrônicos, inclusive eletrônicos, 
que prejudiquem o bom desenvolvimento das aulas;

d) utilizar equipamentos eletrônicos em momentos formais de educação, como 
saída a campo, horas cívicas e apresentações, ressalvando aqueles indispensáveis 
ao processo educativo;

e) praticar atos que atinjam a integridade física e moral das pessoas no Colégio e nas 
suas imediações;

f) consumir, vender ou transportar qualquer droga lícita ou ilícita;

g) promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, eventos e 
subscrições no e em nome do Colégio;

h) promover política partidária nas dependências ou nas imediações do Colégio;

i) usar indevidamente nome, emblemas ou símbolos do Colégio;

j) desrespeitar as normas de convivência ou deixar de cumprir suas obrigações 
escolares;

k) rasurar documentos referentes à vida escolar;

l) entrar em sala de aula, após o início das atividades escolares do período, sem a 
devida justificativa e autorização da Coordenação de Turno;

m) vender, utilizar e transportar, nas dependências do Colégio, armas de qualquer 
espécie, explosivos, inflamáveis, entorpecentes, cigarros ou assemelhados, 
bebidas alcoólicas ou jogos proibidos por lei; 

n) fazer apologias que contrariam os valores da Educação Marista;

o) causar danos ao prédio, ao mobiliário e aos outros materiais do Colégio;

p) incitar os colegas a ausências coletivas ou impedir-lhes a entrada no Colégio, na 
sala de aula ou em qualquer outro ambiente da escola;
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q) usar de meios ilícitos nos trabalhos específicos de avaliação da aprendizagem;

r) expor colegas, professores ou qualquer membro da comunidade escolar a 
situações constrangedoras;

s)  fazer-se acompanhar de animais nas dependências do Colégio;

t)  expor-se a manifestações ostensivas que demonstrem intimidade física entre 
estudantes, não cabível no ambiente escolar.

Medidas Pedagógico-Educativas

O Colégio busca a obtenção sistemática da disciplina, visando ao desenvolvimento, 
no estudante, da autonomia moral e intelectual, revelando discernimento, 
autodisciplina e senso comunitário ao agir. 

Em consonância com a filosofia do Colégio, são tomadas medidas pedagógicas 
educativas, quando o estudante não cumpre com os seus deveres e/ou desrespeita 
as normas de convivência anteriormente descritas. Essas medidas constituem 
recurso para que o estudante compreenda que cometeu uma falta e que foi 
rompido o elo de solidariedade.

Dadas essas considerações, são tomadas as seguintes medidas:

a)  aconselhamento;

b)  advertência verbal ou escrita;

c)  comunicado por escrito ao responsável pelo estudante;

d)  afastamento temporário da sala de aula ou do Colégio (prazo máximo 3 dias letivos) 

e)  matrícula condicional (termo de compromisso firmado pelos pais ou responsáveis 
pelo estudante);

f)  cancelamento da matrícula.

As ações empreendidas pelo Colégio são registradas e, nos casos de suspensão e 
cancelamento da matrícula, respaldadas pelo Conselho de Classe e/ou pelo Conselho 
Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP), quando solicitados pela Direção, 
mantendo- se comunicação com a família do estudante. 

As medidas pedagógico-educativas podem, a critério da Direção, ser adotadas 
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isoladas ou independentemente, sem observância da sequência antes referida. As 
ações empreendidas pelo Colégio são registradas em documento próprio.

Os casos de afastamento temporário e cancelamento de matrícula são respaldados 
pelo Conselho de Classe e/ou pelo Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico, 
quando solicitados pela Direção.

O Colégio comunicará à família do estudante os fatos envolvendo a prática de atos 
de indisciplina ou de atos infracionais ocorridos no âmbito da escola. Nos casos 
previstos nos artigos 56, 105, 136, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
comunicação será feita ao Conselho Tutelar.

Chegada à sala de aula e horário de saída 
A pontualidade na chegada e na saída é fundamental para que as crianças se habituem 
à rotina da escola. As professoras recebem os estudantes na sala de aula. Se os pais 
necessitarem de uma conversa com a educadora, deverão realizar agendamento para 
não prejudicar a organização do fluxo de chegada e saída das crianças. 

Saídas antecipadas
Devem ser comunicadas via agenda e somente poderão ocorrer mediante a 
autorização do Núcleo responsável por este segmento. 

Pertences pessoais 

Mochilas e lancheiras precisam ser identificadas com o nome da criança e devem 
ser trazidas todos os dias. É importante que o estudante tenha diariamente em sua 
mochila, além do lanche e da agenda escolar, um conjunto de roupas para troca na 
escola e, também:

• uma cueca ou calcinha;

• um guardanapo para ser utilizado nos momentos de lanche; 

• um par de meias.

Outras orientações
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Os materiais solicitados na lista de material escolar devem ser entregues à professora 
no momento da entrevista individual ou no final do turno da aula.

Incentivo a hábitos alimentares saudáveis 

Estimular nas crianças uma boa alimentação, desde cedo, é fundamental. Os lanches 
que serão enviados devem ser saudáveis. Não é permitido salgadinhos, refrigerantes, 
balas, chicletes, bolachas recheadas e outros alimentos açucarados. A lancheira 
precisa ser higienizada todos os dias. 

Medicação 
A escola não possui medicamentos à disposição. Se a criança necessitar tomar algum 
medicamento, a família deverá entregá-lo na Enfermaria com a receita médica e a 
autorização, por escrito, dos pais. Também se orienta que seja anotado na agenda 
escolar para que a professora saiba do uso da medicação. Nenhum medicamento 
deve ser deixado na mochila da criança sob o risco da utilização indevida. 

Agendamento de horário 
Os pais podem solicitar, via agenda, atendimento individual com a professora 
conforme os horários disponíveis. Os atendimentos serão sempre no turno regular 
de aula. Da mesma forma, as famílias podem agendar atendimento, dentro do turno 
regular, com as Coordenações específicas da Educação Infantil: 

•  Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP) – para temas relacionados aos 
processos de ensino e aprendizagem. 

•  Serviço de Orientação Educacional (SOE) – para assuntos que dizem respeito à 
adaptação, ao convívio e às situações de aprendizagem.

• Serviço de Coordenação de Turno (SCT) – para assuntos de organização escolar, 
como entrada, saída e autorizações.

Saídas de Campo 
As saídas ocorrem mediante comunicado prévio, via circular, em que constam todas 
as informações relevantes, assim como a autorização de participação que deve ser 
enviada devidamente preenchida e assinada no prazo estabelecido. 
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Bilhetes/assinaturas
O estudante que levar anotação na agenda, no caderno, ou comunicado avulso, deve 
apresentar, no dia seguinte, a assinatura dos responsáveis a quem fez a anotação. As 
comunicações do Colégio com as famílias são feitas por meio de circular impressa e/
ou por e-mail.

Comemorações de aniversários
No caso da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, todos os aniversários do trimestre 
serão comemorados em um único dia, agendado com a Coordenação ou educador. O 
lanche deverá ser coletivo, sem troca de presentes e convites. Convites para festas de 
aniversário realizadas fora da escola somente serão entregues pelo professor se forem 
destinados a todos os estudantes. Caso contrário, a família deverá efetuar a entrega.

Achados e perdidos
Uniformes e objetos deixados no Colégio são recolhidos ao setor de achados e 
perdidos. Os materiais que não forem retirados até o último dia de aula serão doados. 

Brinquedos e jogos
Orienta-se que os brinquedos e jogos enviados para a escola promovam a socialização 
e integração entre os estudantes. A professora combinará com a turma quais 
materiais e quando deverão ser trazidos para o Colégio. Brinquedos eletrônicos não 
são adequados para o ambiente escolar pois podem prejudicar a socialização, além 
de correr risco de danos. 

Biblioteca – empréstimos, multas e/ou penalidades
Empréstimos

Os materiais emprestados são: livros, multimeios, histórias em quadrinhos e 
revistas. Obras de consulta local não podem ser retiradas. 

Para o empréstimo domiciliar na Biblioteca Infantil: o estudante deverá apresentar 
a carteira escolar, podendo retirar até 3 (três) obras ou de acordo com a combinação 
da professora com a turma. Em casos de pendência, a Biblioteca envia bilhete 
avisando a família.
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Multas e/ou penalidades 

• Estudantes de Educação Infantil ao atrasarem a devolução de materiais só poderão 
retirar novos livros após a devolução das pendências.

Responsabilidade

O usuário é responsável pelo material retirado e em caso de perda ou dano deverá 
indenizar a Biblioteca, mediante substituição da mesma obra ou pagamento do 
devido valor. Por questões de segurança não é permitida a retirada de material em 
nome de outro usuário. Semanalmente, as turmas da Educação Infantil aos Anos 
Iniciais frequentam à Biblioteca Infantil e realizam empréstimo domiciliar, sendo neste 
momento informado ao estudante e entregue um bilhete avisando sobre o atraso. 
Para que a família possa acompanhar a movimentação dos estudantes, também é 
entregue na sala de aula, semanalmente, um comunicado informando novamente 
sobre o atraso na Biblioteca. Após esses procedimentos, caso o estudante não efetue 
a devolução, a colaboradora do setor entra em contato com a família, via telefone ou 
e-mail, para que a família fique ciente da pendência.

Cantina escolar
A Cantina Seventeen, situada no 2º pavimento da escola, oferece lanches e refeições 
variadas, além do serviço de buffet e pratos na hora do almoço. Caso haja interesse, 
a família ou estudante deverão contatar diretamente a Cantina e contratar o serviço.

Estacionamento
Uma parceria entre o Colégio Marista Champagnat e a Pontíficia Universidade 
Católica (PUCRS) possibilita a isenção do estacionamento descoberto no Prédio 50, 
com acesso pela Rua Prof. Cristiano Fischer.

Público geral

O tíquete de abono de estacionamento pode ser utilizado em dias de reuniões de pais 
e eventos do Colégio. Confira o passo a passo:

1º) Acesse o estacionamento pela Rua Prof. Cristiano Fischer e retire o tíquete na 
cancela de entrada (tíquete que sai da máquina);

2º) Retire o tíquete de abono com a Recepção do Colégio Marista Champagnat;

3º) No momento de saída, dirija-se diretamente às cancelas, portando o tíquete 
retirado na entrada e o tíquete de isenção fornecido pela escola;
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4º) Aproxime do painel leitor o tíquete de isenção fornecido pelo Colégio, seguido 
do tíquete retirado da máquina na entrada (um isenta o outro).

Famílias da Educação Infantil e 1º ano EF que possuem cartão de estacionamento

O cartão de estacionamento é fornecido às famílias da Educação Infantil e 1º ano 
EF e pode ser utilizado sempre que necessário, com limite de até 1 hora de isenção. 
Após esse tempo deverá ser pago o estacionamento. Não é possível liberar a saída 
utilizando o tíquete de isenção fornecido pelo Colégio, após utilizar o cartão na 
entrada. Lembramos que o cartão é aceito apenas no estacionamento do prédio 50 
da PUCRS.

Transporte escolar
Esse serviço é conveniado com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC),
não tendo vínculos com o Colégio. No início do ano letivo, caso haja interesse, 
um contrato é firmado diretamente entre a família e o transportador, sendo de 
inteira responsabilidade do contratante as demais definições. Confira a lista de 
transportadores conveniados: www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc
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Calendário 2018

Apamecham – Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Champagnat
Ascomk – Assessoria de Comunicação e Marketing
Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre
CEC – Centro de Educadores do Champagnat
Cesmar – Centro Social Marista
Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CTAP – Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico
EI – Educação Infantil (Níveis 1,2,3 – N1, N2 e N3)
EF – Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 1º a 5º ano EF | Anos Finais – 6º a 9º ano EF)
Enem – Exame Nacional de Ensino Médio
Elpe – Equipe Local de Planejamento Estratégico
EM – Ensino Médio (1º a 3º ano EM)
ERI – Equipe de Relacionamento Interno
Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres
GEC – Grêmio Estudantil Champagnat
Maristão – Jogos interescolares maristas
MChFM – Movimento Champagnat da Família Marista
PEM – Patrimônio e Espiritualidade Marista
PJM – Pastoral Juvenil Marista
PIC – Projeto de Iniciação Científica
P1 e P2 – Prova 1 e Prova 2
PR – Prova de Recuperação
PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica
SCT – Serviço de Coordenação de Turno
Sima – Sistema Marista de Avaliação
Sinepe – Sindicato do Ensino Privado
SOE – Serviço de Orientação Educacional
SPE – Serviço de Pastoral Escolar
TE – Tecnologias Educacionais
TI – Tecnologia da Informação
Toefl – Test of English as a Foreign Language
Umbrasil – União Marista do Brasil
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Fevereiro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Data Atividade/Evento
15 Reunião de Pais da EI | às 18h30 
19 Início do ano letivo e início do 1º trimestre
19 Acolhida aos novos estudantes
19 Reunião de Pais do 1º ano EF | às 18h30 
19 Reunião de Pais de estudantes novos dos Anos Finais e EM 
20 Volta às Aulas
20 Início do Turno Integral
20 Reunião de Pais do Turno Integral | às 18h30 
21 Reunião de Pais do 2º e 3º ano EF | às 18h30 
22 Reunião de Pais de 4º e 5º anos EF | às 18h30 
28 Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 6º ano EF | às 18h30 
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Março Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Data Atividade/Evento
1º Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 7º ano EF | às 18h30 
3 Reencontro da PJM  | às 13h30 

5 a 9 Projeto Meu Jeito de Aprender do 6º ano EF 
5 a 9 Feira de livros | 8h às 19h 

5 a 16 Escolha de Representantes de Turma 
7 Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 8º ano EF | às 18h30 
8 Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 9º ano EF | às 18h30 

12 Reencontro do Voluntariado | às 14h30 
12 Fotos para Carômetro – turmas N1A, N1B, 161 e 171
13 Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 1º ano EM | às 18h30 
14 Reunião de Pais de estudantes novos e veteranos do 2º ano EM | às 18h30 
15 Fotos para Carômetro – turmas N2A, N2B, 172 e 181
16 Fotos para Carômetro – turmas 114, 121, 122 e 193
19 Fotos para Carômetro – turmas 123, 124, 131 e 211
19 Início dos Estudos de Recuperação – Anos Finais e EM
20 Fotos para Carômetro – turmas 132, 133, 141 e 212
21 Formação – estudantes 
21 Fotos para Carômetro – turmas 142, 143, 151 e 213
22 Formação – estudantes 
22 Fotos para Carômetro – turmas 152, 153, 221 e 222
23 Reunião de Pais do Turno Vespertino

23 a 29 Período de P1 para Anos Finais e EM 
24 Projeto de Iniciação Científica (PIC) para Anos Finais 
26 Reunião de Pais e apresentação de projetos do 1º ano EF | às 18h30 
27 Reunião de Pais e apresentação de projetos da EI | às 18h30 
29 Formação – estudantes 
30 Feriado – Sexta-feira Santa
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Abril Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Data Atividade/Evento
2 Fotos para Carômetro – turmas 162, 163 e 223
3 2ª Chamada P1 
3 Fotos para Carômetro – turmas 134, 173 e 183
4 Formação – estudantes 
4 Fotos para Carômetro – turmas N3A, N3B, NEC, 182 e 191
5 Formação – estudantes 
5 Fotos para Carômetro – turmas 111, 112, 113 e 192
7 Projeto de Iniciação Científica (PIC) para Anos Finais e EM 
9 Início Estudos de Recuperação do 2º ao 5º ano EF 

11 Formação – estudantes 
11 Missa Mensal | às 18h30
12 Formação – estudantes 
12 Encontro de Grêmios Estudantis | PUCRS 

13 e 14 Retiro do Voluntariado | às 18h | Caju
14 Integração das Famílias do 1º e 2º ano EF 
18 Formação – estudantes 
19 Formação – estudantes 
20 Encontro de Representantes de Turma 
21 Feriado – Tiradentes
23 Atendimento a Pais dos Anos Finais e EM 
25 Formação – estudantes 
26 Formação – estudantes 
28 Jogos da Federapames | Santa Maria 
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Maio Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Data Atividade/Evento
1º Feriado – Dia do Trabalhador
2 Formação – estudantes 

2 a 4 Feira da Apamecham
2 a 8 Período de P2 para Anos Finais e EM 

3 Formação – estudantes 
4 a 6 Retiro para Animadores da PJM 

5 Homenagem às mães –  EI e Anos Iniciais 
9 Formação – estudantes 
9 Missa da Família em homenagem às mães | às 18h30 

10 Formação – estudantes 
11 2ª Chamada P2 
12 Projeto de Iniciação Científica (PIC) para Anos Finais e EM 
16 Formação – estudantes 
17 Aniversário de 98 anos do Colégio Marista Champagnat
17 Formação – estudantes 

18 e 19 Retiro da PJM | às 18h | Caju
19 Integração das Famílias do 3º ao 5º ano EF 
19 Integração das Famílias do 6º ano EF 
23 Formação – estudantes 

23 a 29 Período de PR para Anos Finais e EM 
24 Formação – estudantes 
25 Término do 1º trimestre
28 Início do 2º trimestre
28 Fórum das Famílias 
30 Formação – estudantes 
30 2ª Chamada PR 
31 Feriado – Corpus Christi
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Junho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Data Atividade/Evento
1º Feriado ponte – Corpus Christi

4 a 7 Gincana – EI e Anos Iniciais 
4 a 8 Semana Champagnat 

4 a 15 Pesquisa de Satisfação de Novas Famílias 
6 Formação – estudantes 
6 Missa em homenagem a São Marcelino Champagnat 
7 Formação – estudantes 
8 Gincana – GEC 

8 e 9 Simulado FTD para EM 
9 Entrega de Avaliações dos Anos Iniciais para as famílias 
9 Integração das Famílias do 7º ano EF 
9 Vestibular de Inverno PUCRS

11 Entrega de Boletins dos Anos Finais e EM 
11 Entrega de Avaliações dos Anos Iniciais para as famílias 
13 Formação – estudantes 
14 Formação – estudantes 

14 e 15 Caminhos do Saber – 8º e 9º ano EF e EM
20 Formação – estudantes 
21 Formação – estudantes 
27 Formação – estudantes 
28 Formação – estudantes 
29 Encontro Regional de Animadores da PJM – Regional de Porto Alegre | Caju 
29 Exposição de Trabalhos do Turno Integral | às 19h 
30 Festa Junina 
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Julho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Data Atividade/Evento
2 a 6 Período de P1 para Anos Finais e EM 

4 Formação – estudantes 
5 Formação – estudantes 
7 Integração das Famílias do 8º ano EF 

10 2ª Chamada P1 
11 Formação – estudantes 
11 Missa Mensal | às 18h30 
11 Apresentação de Teatro | às 19h | Auditório 
12 Formação – estudantes 
16 Festival de Inverno da EI 
17 Abertura das inscrições para novos estudantes 
18 Último dia de aula do 1º semestre
18 Formação – estudantes 
18 Entrega de Avaliações da EI para as famílias 

19 a 29 Férias de inverno para estudantes
30 Reinício das aulas 2º semestre



36

Agosto Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Data Atividade/Evento
1º Formação – estudantes 
2 Formação – estudantes 
4 Homenagem aos Pais da EI e Anos Iniciais 
6 Atendimento a Pais dos Anos Finais e EM 
6 Reinício Estudos de Recuperação do 1º ao 5º ano EF 
8 Formação – estudantes 
8 Missa da Família em homenagem aos pais 
9 Formação – estudantes 

11 Dia do Estudante
12 a 19 Semana Vocacional
13 a 17 Período de P2 para Anos Finais e EM 

15 Dia do Marista 
15 Formação – estudantes 
16 Formação – estudantes 

17 e 18 Simulado Enem/FTD para EM 
18 e 19 Encontro de Animadores da PJM 

18 Mostra de Iniciação Científica do Colégio (SCP)
21 2ª Chamada P2 
22 Formação – estudantes 
23 Formação – estudantes 
25 Encontro de Jovens Maristas (EJM) – Anos Finais e EM, na PUCRS  

25 e 26 Assembleia da Federapames | RMM/Veranópolis 
28 Dia Nacional do Voluntariado 
29 Formação – estudantes 
30 Formação – estudantes 
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Setembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Data Atividade/Evento
1º Integração das Famílias do Nível 3 | Caju 
1º Integração das Famílias do 9º ano EF com Teatro Musical | Auditório do Colégio 
1º Integração das Famílias do EM | Parque Esportivo da PUCRS 

1º a 30 Mês da Bíblia
3 a 6 Sima

7 Feriado –  Independência do Brasil
10 a 14 Período de PR para Anos Finais e EM 

12 Formação – estudantes 
12 Missa Mensal | às 18h30 
13 Formação – estudantes 
14 Término do 2º trimestre
15 Entrega de Avaliações dos Anos Iniciais para as famílias 
15 Integração das Famílias do nível 1 
17 Início do 3º trimestre
17 2ª Chamada PR 
17 Entrega de Avaliações dos Anos Iniciais para as famílias 

17 a 19 Semana Farroupilha
18 Mostra Marista de Iniciação Científica | PUCRS
18 Reunião de Pais do 5º ano EF – transição para Anos Finais 

18 e 19 Festival Marista de Robótica Educacional | PUCRS
19 Formação – estudantes 
20 Feriado – Revolução Farroupilha
24 Entrega de Boletins dos Anos Finais e EM 

24 a 28 Feira do Livro do Colégio
25 Reunião de Pais do 9º ano EF – transição para EM 
26 Formação – estudantes 
27 Formação – estudantes 
29 Prova Toefl para 9º ano EF 
29 Baile da Primavera 
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Outubro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Data Atividade/Evento
1º Reunião de Pais do nível 3 – transição para o 1º ano EF 

1 a 4 Feira da Apamecham
1 a 31 Mês das Missões

3 Formação – estudantes 
3 e 4 Simulado Enem/FTD para EM 

4 Formação – estudantes 
5 Encontro de Representantes de Turma 

5 e 6 Maristão - Etapa 1 | PUCRS e Colégio Marista Rosário 
5 a 11 Período de P1 para Anos Finais e EM 
8 a 11 Semana da Criança 

10 Formação – estudantes 
10 Missa da Família em homenagem às crianças e aos educadores | às 18h30 
11 Formação – estudantes 
12 Feriado – Nossa Senhora Aparecida
15 Feriado – Dia do Professor
16 2ª Chamada P1 
17 Formação – estudantes 
18 Formação – estudantes 
20 Integração das Famílias do nível 2 | Museu da PUCRS 

22 a 26 Projeto Rumo ao EM – 9º ano EF 
24 Formação – estudantes 
25 Formação – estudantes 
26 Atividade com Famílias do Turno Integral | às 19h 

26 e 27 Maristão – Etapa 2 | PUCRS e Colégio Marista Rosário 
31 Formação – estudantes 
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Novembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Data Atividade/Evento
2 Feriado – Finados
5 Atendimento a Pais dos Anos Finais e do EM 
5 Publicação Edital de Matrículas 

5 a 9 Período de P2 para Anos Finais e EM 
7 Formação – estudantes 
7 Lançamento do Livro do 2º ano EF 
8 Formação – estudantes 
9 Aniversário da PUCRS – 70 anos – Medalha Irmão Afonso
9 2ª Mostra de Talentos da Família Champagnat no pátio da escola | às 19h 

12 Apresentação do 4º ano EF 
13 2ª Chamada P2 
14 Formação – estudantes 
15 Feriado – Proclamação da República
20 Apresentação de Balé e Jazz | às 19h | Auditório do Colégio
21 Formação – estudantes 
21 Apresentação do 3º ano EF 
22 Dia de Ação de Graças
22 Formação – estudantes 
22 Missa de Ação de Graças | às 18h30 
26 Apresentação do 5º ano EF 

26 a 30 Período de PR para Anos Finais e EM 
26 a 30 Projeto Transição para Anos Finais 

28 Formação – estudantes 
28 Apresentação de Teatro | às 19h | Auditório
29 Formação – estudantes 
29 Eleição Apamecham
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Dezembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Data Atividade/Evento
1º Encerramento PJM e Voluntariado | das 18h às 19h 

1 e 2 Vestibular de Verão da PUCRS
3 2ª Chamada PR 
3 Borboletizando – 1º ano EF

3 a 6 Feira da Apamecham
3 a 9 Rematrícula Online 2019

7 Entrega de Boletins dos Anos Finais e EM 
7 Último dia de aula para Anos Finais e EM

10 Apresentação de Natal com Entrega de Avaliação – níveis 1 e 2 
10 a 14 Exames Finais dos Anos Finais e EM 

11 Celebração do nível 3
12 Entrega de Avaliação do 1º e 2º ano EF para as famílias 
13 Entrega de Avaliação do 3º e 4º ano EF para as famílias 

13 a 17 Matrículas de estudantes novos – presencial
14 Entrega de Avaliação do nível 3 para as famílias
14 Entrega de Avaliação do 5º ano EF para as famílias 
14 Último dia de aula para EI e Anos Iniciais
17 Exames Finais dos Anos Iniciais 
18 Entrega de Boletins – Anos Iniciais
19 Entrega de Boletins – Anos Finais e EM
20 Matrículas da Progressão Parcial 
20 Celebração do 9º ano EF

24 e 25 Feriado – Natal
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