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Fundado em 1957, o Marista Maria Imaculada 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 mais de 200 anos de atuação mundial.

Está instalado na região central de Canela, em uma área privilegiada com mais de 13 
mil metros quadrados. Possui ampla área verde, espaço ao ar livre e infraestrutura 
completa e adequada para cada nível de ensino.

Cerca de 70 educadores se envolvem, todos os dias, para oferecer uma educação 
de qualidade que marca a vida dos que passam pela escola. Aproximadamente, 700 
estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, aprendem, diariamente, que o 
conhecimento vai muito além da sala de aula.

Planejamento

Em busca de novos horizontes para a educação, o Marista Maria Imaculada deu 
início ao Planejamento Estratégico (2012-2022), que propõe uma estruturação 
em que o Colégio possa se posicionar com coerência, organização e qualidade no 
mercado, sem abrir mão dos princípios institucionais.

O Planejamento desafia, diariamente, a estabelecer, executar e acompanhar as ações 
educativas desenvolvidas, primando pela excelência acadêmica e pela formação 
humana. O planejar, medir e avaliar passam pela elaboração e cumprimento da 
missão e visão da escola.

Missão

Proporcionar uma educação de qualidade, por meio de processos inovadores, com 
vistas a formar cidadãos comprometidos com a vivência do carisma marista.

Visão

Sermos reconhecidos em nossa região pela excelência na educação integral, 

Colégio Marista Maria Imaculada
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por meio de iniciativas que promovam a sustentabilidade e o desenvolvimento 
humano e social.

Nossos espaços

Além dos espaços de aula favoráveis ao desenvolvimento dos estudantes, o 
Colégio possui ambientes de interação diferenciada, como dois parques infantis, 
andar exclusivo para Educação Infantil, Ginásio e campo para prática de atividades 
esportivas, Ateliês, Biblioteca, Salas com lousas interativas, Laboratório de 
Multiaprendizagem, Sala multiuso, Laboratório móvel e Capela. 

Horário de funcionamento do Colégio: das 7h às 19h.

Horários das aulas

Anos Finais: das 7h30 às 11h55
Ensino Médio: das 7h30 às 12h45
Educação Infantil e Anos Iniciais: das 13h15 às 17h30

Direção

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

Diretora: Fabiane Köhler
E-mail: direcao.imaculada@maristas.org.br

Vice-Diretora: Vivian Patricia Caberlon Nunes
E-mail: vicedirecaoimaculada@maristas.org.br

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 
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diretamente com os professores. Também realiza a mediação de questões e 
resultados que envolvem as atividades realizadas em sala de aula. 

E-mail: scp.imaculada@maristas.org.br

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 
e na integração, incluindo hábitos de estudos e questões do desempenho escolar.

E-mail: soe.imaculada@maristas.org.br

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

Assessora e executa os projetos e programas pastorais, tais como os encontros de 
formação humano-cristã. É também responsável pela promoção de celebrações e 
vivências com toda a comunidade escolar. 
E-mail: spe.imaculada@maristas.org.br

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. Também recebe atestados médicos 
e supervisiona o uso do uniforme estudantil. 

E-mail: sct.imaculada@maristas.org.br

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 do 
cotidiano do Colégio. 

E-mail: sec.imaculada@maristas.org.br

Recursos Humanos
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Tem a seu encargo a organização e o controle da área de recursos humanos da 
escola de modo a assegurar o exercício do planejamento e da administração. 

E-mail: rh.imaculada@maristas.org.br

Serviço Social

Responsável por oportunizar aos estudantes a integração no contexto escolar. 
Contribui identificando fatores sociais, culturais e econômicos que desencadeiam 
problemas pedagógicos e comportamentais, subsidiando os demais setores para 
as ações necessárias. Encaminha estudantes e famílias aos serviços sociais e 
assistenciais oferecidos pelo governo.

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.

E-mail: tes.imaculada@maristas.org.br

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.

E-mail: ascomk.imaculada@maristas.org.br

Biblioteca Escolar

É mais um serviço de apoio pedagógico que tem por finalidade colocar à disposição 

Serviços de apoio
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de toda a comunidade escolar os recursos informacionais para estudos, pesquisas 
e leituras, compatíveis com as atividades pedagógicas e culturais propostas pelo 
Colégio. Podem utilizar a Biblioteca estudantes matriculados, pais, educadores 
e funcionários. 

Horário de funcionamento: das 7h30 às 12h e das 13h15 às 17h30.

Laboratório de Multiaprendizagem
O Marista Maria Imaculada dispõe deste espaço com o objetivo de potencializar o 
processo de ensino e aprendizagem. A comunidade escolar interage com recursos 
que auxiliam na aprendizagem, em diferentes componentes curriculares, como 
Física, Química, Biologia, Matemática e Robótica. Tudo embasado por uma proposta 
que possibilita o desenvolvimento da criatividade, da pesquisa, do trabalho em 
equipe, da ética e da cidadania.

Laboratório Móvel
Esse ambiente possibilita que os estudantes, em todos os níveis de ensino, aprendam 
na prática os conceitos desenvolvidos em sala de aula, realizando experimentos, 
pesquisas, entre outras atividades.

Tecnologias da Informação (TI)
A Tecnologia da Informação, incluindo os sistemas de informação, o uso de 
hardware e software, telecomunicações, automações e recursos multimídias, é 
utilizada para fornecer dados, informações e conhecimento, constituindo subsídio 
ao pleno desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas e de gestão da 
instituição de ensino.

Sala Multiuso
A Sala Multiuso é utilizada para atividades diversas no decorrer do ano letivo. 
Propostas de integração, datas festivas, comemorações e apresentações são 
realizadas neste local.

Reprografia
O serviço visa proporcionar aos docentes e aos estudantes a utilização de recursos 
que facilitem o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
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Serviço de Recepção
Responsável pelo atendimento ao público e telefonia do Colégio. Ao entrar 
em contato com a recepção, sempre se identifique e informe o nome e ano do 
estudante para agilizar o atendimento.

Cantina
Serviço terceirizado, tem seu horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h30, com a oferta de lanches nos recreios da manhã e da tarde, além 
de almoço, diariamente.

Turno Integral

Desenvolve atividades que possibilitam o crescimento pessoal e intelectual, 
fortalecendo a formação integral do estudante no turno inverso ao das aulas. 
O programa inclui oficinas, atividades recreativas e projetos que desenvolvem 
habilidades e potencialidades no que diz respeito aos aspectos físicos, cognitivos e 
socioafetivos, além de alimentação, estudo orientado, formação e lazer. 

Horário: das 7h30 às 13h15.  
Mais informações diretamente na Central de Matrículas ou pelo e-mail  
imaculada@maristas.org.br.

Atividades Extraclasse

Oportunidade para o estudante aprender e desenvolver habilidades além da sala de aula, 
por meio de atividades esportivas, artísticas e culturais. São oferecidas modalidades 
de Recreação, Teatro, Handebol, Judô, Vôlei, Basquete, Futsal, Balé, Desenho, Coral, 
Iniciação Desportiva, Idiomas (Inglês, Espanhol e Italiano) e Instrumentos musicais 
(violão, guitarra, ukulele, teclado, bateria, baixo, acordeon e percussão). 

Mais informações diretamente na Secretaria ou pelo e-mail  
secretaria.imaculada@maristas.org.br.

Outros serviços
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Educação Infantil

A avaliação é feita diariamente, através da observação e acompanhamento do 
professor. São realizados registros contínuos da evolução das diferentes etapas do 
processo de aprendizagem, expressos também em indicadores. O resultado avaliativo 
é através de Pareceres Descritivos trimestrais que contemplam as aprendizagens 
significativas dos estudantes, sua interação e construção de novos conhecimentos.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano EF)

Nossa forma de expressão dos resultados, nos Anos Iniciais, é realizada por meio de 
indicadores que evidenciam se o estudante atingiu a aprendizagem, se esse processo 
está em desenvolvimento ou se precisa de acompanhamento em razão de dificuldades.

No período destinado aos Exames Finais, para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, serão oferecidos Estudos de Recuperação, durante o processo, com 
aplicação de instrumentos de avaliação, e têm como principal objetivo acolher as 
dificuldades dos estudantes, proporcionando novas formas de aprendizagem dos 
conteúdos desenvolvidos.

Ao final desse período, o estudante que evidenciar melhoria no processo de 
aprendizagem, demonstrando, através dos instrumentos de avaliação, o domínio 
das competências básicas, será considerado aprovado.

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano EF) e Ensino Médio

Será aprovado o estudante que obtiver, no mínimo, a média 7,0 (sete), cujo cálculo 
será representado pela soma dos resultados de cada trimestre dividindo-se por 
três, conforme fórmula:

(1ºtrim.) + (2º trim.) + (3º trim.) ≥ 7,0 
3

O Exame final será oferecido ao estudante que não obteve média anual 7,0 
(sete) em cada componente curricular após o encerramento do ano letivo. Para 

Processo de avaliação
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lograr aprovação, é necessário ao estudante evidenciar melhoria no processo 
de aprendizagem e obter média aritmética simples de, no mínimo, 5,0 (cinco), 
resultado obtido da média anual (MA) mais a nota obtida no Exame Final (EF), 
dividido por 2 (dois), em cada componente curricular.

MA + EF ≥ 5,0 
2

A escola apresenta Regime de Progressão Parcial (PP) para estudantes de 1º e 2º 
ano do Ensino Médio e Recuperação Prolongada (RP) para estudantes do 3º ano do 
Ensino Médio, que não lograram aprovações em até dois componentes curriculares.

Aspectos Regimentais
Provas e Trabalhos
A realização da segunda chamada de uma prova só será possível mediante 
justificativa presencial ou via agenda, junto ao Serviço de Coordenação de Turno 
(SCT), no prazo de 48 horas, a partir da data da falta do estudante.
• Se o estudante perder provas de recuperação ou exame final, a segunda 

chamada só será possível mediante a apresentação de atestado médico, no 
prazo de 48 horas a partir da data da falta do estudante.

• Atrasos não justificam a perda de avaliações.
• As avaliações em atraso serão realizadas na última sexta-feira de cada mês, 

à tarde, seguindo cronograma e estando o estudante inserido em um dos 
requisitos acima listados.

Direitos dos estudantes
1.  Usufruir dos benefícios que o Colégio proporciona a seus estudantes.
2.  Valer-se dos serviços oferecidos pelo Colégio.
3.  Expor, a quem de direito, as dificuldades encontradas na realização das 

atividades escolares.
4.  Receber orientação e auxílio necessários para realizar as atividades escolares.
5.  Conhecer o Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele.
6.  Comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações interpessoais.
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7.  Organizar-se em associações de cunho religioso, científico, artístico, cívico, 
esportivo, social e educacional, respeitando as disposições do Regimento 
Escolar, do Projeto Pedagógico, da Direção e das normas da escola.

8.  Participar das realizações e promoções do Colégio, destinadas à sua formação, 
como elemento consciente e atuante da comunidade.

9.  Apresentar, a quem de direito, sugestões e solicitações relativas à melhoria da 
vida escolar.

10. Justificar as suas faltas no prazo determinado pelo Colégio.
11.  Solicitar esclarecimentos sobre a sua avaliação. 
12. Conhecer e vivenciar a filosofia do Colégio.

Deveres dos estudantes

O estudante, juntamente à sua família, compromete-se com os seguintes deveres:

1.  Permanecer no Colégio durante todo o período das aulas, participando 
ativamente de todas as atividades escolares, esforçando-se para delas obter o 
melhor aproveitamento.

2.  Ser pontual às aulas no início e após o recreio. No 1º atraso, os pais serão 
notificados através da agenda; no 2º, será feito contato telefônico para o alerta 
de que no 3º atraso o estudante não poderá assistir às aulas e será encaminhado 
para casa ou realizará atividades fora da sala de aula.

3.  Comparecer ao Colégio munido somente do material necessário para a 
realização das atividades escolares previstas.

4.  Apresentar-se, todos os dias, corretamente uniformizado (uniforme completo). 
Na 1ª vez em que o estudante comparecer sem o uniforme, os pais serão 
notificados através da agenda. Na 2ª, através de contato telefônico e, na 3ª, 
caso a família não venha trazer o uniforme do estudante, ele será encaminhado 
para casa ou realizará atividades fora da sala de aula. Lembramos que, a partir 
deste ano, o uniforme antigo não pode mais ser utilizado, caracterizando, caso 
o estudante venha com alguma peça, o não uso do uniforme escolar.

5.  Realizar e apresentar os trabalhos e tarefas solicitadas pelos professores no 
prazo combinado. A não realização de temas, tarefas e trabalhos implica medidas 
pedagógico-educativas (trabalhos entregues fora do prazo serão avaliados com 
80% da nota).
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6.  Aproveitar as oportunidades que o Colégio oferece para desenvolver hábitos de 
sociabilidade e convivência em grupo.

7.  Zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como de 
tudo o que é de uso coletivo, responsabilizando-se pelos danos causados.

8.  Respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, 
tratando-as com respeito e cortesia.

9.  Participar das comemorações, celebrações religiosas e de outras atividades 
complementares para as quais for solicitado, tendo atitudes de respeito.

10. Ter postura adequada em todas as dependências, imediações do Colégio e nas 
diversas situações em que o representa.

11. Ser assíduo e pontual nas atividades escolares.

12. Justificar suas faltas no prazo determinado pelo Colégio.

13. Não levar à escola objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou 
não solicitados, como: skates, baralhos, bolas, carrinhos, bonecas, figurinhas, e, 
especialmente, objetos de valor como bipes sonoros, telefone celular, máquinas 
fotográficas, MPs, tablets, iPod, relógios, joias, canetas especiais, brinquedos 
eletrônicos, quantidade excessiva de dinheiro etc. A escola não se responsabiliza 
por seu desaparecimento, danos ou perda.

14. Preservar os objetos de propriedade dos colegas, dos professores e funcionários, 
responsabilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos causados, por ação 
deliberada, negligência ou imprudência.

15. Conhecer e cumprir o Regimento Escolar.

16. Agir em consonância com a filosofia marista, pondo-se em atitude de respeito e 
harmonia com o ambiente escolar.

17. Zelar pelo respeito nos perfis do Colégio nas redes sociais, não utilizando 
palavras de baixo calão ou desrespeitando colegas, professores e funcionários. 

Normas de Convivência

Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, não 
é permitido ao estudante, sujeitando-o às medidas pedagógico-educativas que se 
fizerem necessárias:
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1. Ausentar-se do Colégio sem a devida autorização prévia e por escrito.

2. Ocupar-se, durante as aulas, com qualquer atividade estranha a elas.

3. Utilizar na sala de aula objetos ou equipamentos, inclusive eletrônicos, que 
prejudiquem o bom desenvolvimento das aulas, bem como em momentos 
formais de educação, como saída a campo, horas cívicas e apresentações, 
ressalvando aqueles indispensáveis ao processo educativo.

4. Praticar atos que atinjam a integridade física e moral das pessoas no Colégio e 
nas suas imediações.

5. Promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, eventos e 
subscrições no e em nome do Colégio.

6. Promover política partidária nas dependências ou nas imediações do Colégio.

7. Usar indevidamente o nome, emblemas ou símbolos do Colégio.

8. Desrespeitar as normas disciplinares ou deixar de cumprir suas obrigações 
escolares.

9. Rasurar documentos referentes à vida escolar.

10. Entrar em sala de aula, após o início das atividades escolares do período, sem a 
devida justificativa e autorização da Coordenação de Turno.

11. Portar, nas dependências do Colégio, armas de qualquer espécie, explosivos, 
inflamáveis, entorpecentes, cigarros ou assemelhados, bebidas alcoólicas ou 
jogos proibidos por lei.

12. Fazer apologias que contrariam os valores da educação marista.

13. Causar danos ao prédio, ao mobiliário e aos outros materiais do Colégio.

14. Incitar os colegas a ausências coletivas ou impedir-lhes a entrada no Colégio ou 
na sala de aula ou em qualquer ambiente da escola.

15. Usar de meios ilícitos nos trabalhos específicos de avaliação da aprendizagem, 
sendo afastado ou não da sala de aula, não tendo direito à nova oportunidade 
ou segunda chamada. 

16. Fazer-se acompanhado de animais nas dependências da escola.

17. Expor colegas, professores ou qualquer membro da comunidade escolar a 
situações constrangedoras.
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18. Fazer brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis (derrubar 
colegas propositadamente, agredir, tirar ou esconder objetos alheios sem 
autorização).

19. Falsificar documentos e/ou assinaturas.

20. Ofender ou agredir física ou moralmente colegas, Direção, professores e 
funcionários.

21. Ofensas e agressões morais a colegas, Direção, professores e funcionários nas 
redes sociais que chegarem ao conhecimento do Colégio serão passíveis de 
medidas pedagógico-administrativas.

Medidas Pedagógico-Educativas

A escola busca a obtenção sistemática da disciplina, visando ao desenvolvimento, 
no estudante, da autonomia moral e intelectual que, ao agir, revele discernimento, 
autodisciplina e senso comunitário. Em consonância com a filosofia do Colégio, são 
tomadas medidas pedagógico-administrativas quando o estudante não cumprir 
com os seus deveres e/ou desrespeitar 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)  orientação;
b)  advertência oral e/ou escrita;
c)  comunicado por escrito ao responsável pelo estudante;
d)  suspensão (afastamento temporário da sala de aula e/ou do Colégio);
e)  matrícula condicional (termo firmado pelos pais ou responsáveis pelo 

estudante);
f )  cancelamento da matrícula.

As ações empreendidas pela escola 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 
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pedagógico-educativas podem, a critério da Direção, ser adotadas isolada ou 
independentemente, sem observância da sequência antes referida. 

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.

Conduta Escolar
a)  Não é permitida a saída do estudante para imprimir trabalhos ou realizar outras 

atividades durante as aulas.
b)  O estudante que estiver cumprindo medida pedagógica de suspensão perde o 

direito às atividades da escola: frequência às aulas, provas, trabalhos, recreios, 
passeios.

c) Recomendamos às famílias que aguardem seus filhos na recepção, não 
devendo permanecer próximos ou junto às salas de aula, para não prejudicar o 
desenvolvimento das atividades escolares e a atenção dos estudantes.

d) Não é permitida a realização de festas de aniversário na escola (lanches) 
inclusive para educadores. 

Perdidos e achados
O Colégio não se responsabiliza por objetos perdidos no seu recinto, tampouco 
os indeniza. Solicitamos atenção especial com celulares, tablets, notebooks, 
Ipod e outros objetos de valor, que não fazem parte do material escolar 
obrigatório. Não haverá indenização, por parte da escola, por perdas ou danos 
desses materiais. A orientação é não deixar seus pertences pelo pátio, Ginásio, 
lancheria e demais dependências. O material que for encontrado estará 
disponível no setor de Reprografia.

Objetos pessoais
• Os estudantes só devem trazer para o Colégio objetos solicitados pelos 

professores e/ou coordenadores. Portanto, todo e qualquer objeto (exemplo: 
brinquedos, bolas, jogos, aparelhos eletrônicos, figurinhas e outros) que forem 

Informações úteis
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trazidos, sem autorização, serão recolhidos e encaminhados à Coordenação de 
Turno e devolvidos diretamente ao responsável pelo estudante.

• Recomenda-se aos estudantes que não deixem mochilas e pertences nas escadas 
e em outros locais de trânsito, pois o Colégio não se responsabiliza pelo extravio 
de objetos pessoais.

• Pede-se, aos responsáveis, que identifiquem todo e qualquer objeto de seus 
filhos e que acompanhem o que eles levam e trazem, diariamente, do Colégio.

• É vetado o uso de aparelhos de telefonia celular e outras tecnologias durante o 
período de atividades pedagógicas, conforme legislação vigente, exceto quando 
solicitado pelo professor para uso didático. O serviço de Coordenação somente 
fará a devolução dos objetos retirados em sala de aula aos pais ou responsáveis 
pelo estudante.

Formação das Turmas

A contratação e a designação de professores e auxiliares, bem como a formação 
das turmas, são de exclusiva competência da equipe diretiva do Colégio. Obedece 
a critérios estabelecidos pelo Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico 
(CTAP), com momento de escuta dos professores e do Serviço de Orientação 
Educacional, a partir do processo de acompanhamento dos estudantes, realizado 
durante o ano letivo.

Relacionamento dos estudantes com professores, colegas e 
funcionários

A humanização nas relações interpessoais é preconizada pela filosofia marista, 
portanto não será tolerado o uso de linguagem e de formas de tratamento abusivas, 
como gritos, apelidos, agressões físicas e/ou verbais, brincadeiras de mau gosto, bem 
como exposição a situações constrangedoras, de qualquer membro da comunidade 
escolar. Os que não seguirem essas orientações serão responsabilizados e punidos 
pelos seus atos.

Relacionamento família/escola

Primamos por uma relação de diálogo respeitoso entre a família e os membros 
da comunidade escolar, em qualquer situação. A educação, a elegância de 
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comportamento, revelam-se muito na forma como tratamos as pessoas. 
Lembremos, sempre, que somos exemplo para as nossas crianças e jovens. Quando 
os filhos veem os pais respeitando a escola, seus professores e funcionários, os 
filhos também seguirão esse exemplo. A família será sempre bem-vinda para firmar 
uma rede de apoio com a escola em favor da educação e formação dos filhos.

Para um atendimento de qualidade, sem esperas, solicitamos aos pais que 
agendem horário junto à Coordenação/Direção para tratar de assuntos referentes a 
seus filhos. Não é permitido a nenhuma pessoa, que não seja educador da escola, 
dirigir-se a qualquer estudante, no recinto escolar, para chamadas de atenção sobre 
comportamentos ou por outra situação. No período do horário escolar, as crianças 
e adolescentes estão sob responsabilidade da escola. 

Substâncias proibidas

Não é permitido portar, nem fazer uso, nas dependências e arredores do Colégio, 
como também nas saídas para atividades extraclasses, explosivos de qualquer 
espécie, inflamáveis, entorpecentes, cigarros ou assemelhados e bebidas alcoólicas.

Danos ao patrimônio

Danos causados ao patrimônio do Colégio devem ser ressarcidos pelo causador 
do estrago e, a este, serão aplicadas as punições definidas pelo Conselho Técnico 
-Administrativo-Pedagógico, conforme previsto no Regimento Escolar.

Namoro

Exige-se postura adequada ao ambiente de escola, de todos os membros da 
comunidade escolar. Casos que configurem falta de decoro e posturas não 
condizentes serão tratados pela Coordenação de Turno, sendo aplicadas sanções 
em caso de não seguimento das orientações dadas, e as famílias serão comunicadas.

Uso de telefone fixo

Os estudantes que necessitarem realizar ligações do telefone fixo devem solicitar 
autorização na Coordenação de Turno.
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Atendimento individual

Os responsáveis que desejam marcar atendimento individual com educadores, 
Direção e Coordenações, devem solicitar agendamento, junto ao serviço de 
recepção da escola, com antecedência, ou via agenda, com as Coordenações.

Internet

O provedor de internet dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista traz restrições 
ao acesso a conteúdos inadequados ao ambiente escolar. Diante do crescimento das 
comunidades e páginas pessoais na rede mundial de computadores, alerta-se os 
responsáveis para que acompanhem a utilização que seus filhos fazem da internet.

O Colégio proíbe o uso de perfis em redes sociais, páginas do YouTube ou similares, 
para fazer referências a colegas e/ou educadores, podendo, o usuário, responder 
pelo ato. A referência desrespeitosa a pessoas e instituições, o uso não autorizado 
de imagens e a expressão de opiniões consideradas lesivas à imagem de pessoas 
e instituições podem constituir crime. Ocorrências dessa natureza, ligadas à 
comunidade escolar do Colégio Marista Maria Imaculada, serão apuradas e sanções 
aplicadas na medida em que sejam necessárias.

Uso do nome da escola

Não é permitido o uso do nome e nem da logomarca do Colégio em promoções, 
propagandas, viagens, eventos, rifas e sorteios sem a autorização da Direção. Caso isso 
aconteça, os envolvidos pelo uso indevido serão responsabilizados. Somente a Direção 
e o setor de Assessoria de Comunicação e Marketing têm autorização para uso.

Locação de armários

Deve ser feita diretamente na Secretaria Escolar. Os armários oferecidos para 
locação têm como objetivo proporcionar aos estudantes espaço para deixarem 
armazenados seus livros e cadernos, facilitando assim o conforto e melhor 
dedicação aos estudos.

Segurança

• O uso do uniforme completo é obrigatório em todas as atividades pedagógicas, 
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para todos os estudantes. Os ambientes externos (pátios, corredores, acessos e 
ginásio) são monitorados por câmeras.

• Portarias: funcionários devidamente treinados, identificados e uniformizados, 
controlam os acessos de entrada e saída do Colégio.

• Auxiliares de disciplina: orientam os estudantes e supervisionam a entrada, saída 
e recreios.

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

• No turno da tarde, as crianças ficam sob supervisão dos profissionais do Colégio 
até as 17h40. Após esse horário, será cobrada taxa adicional das famílias (exceto 
aquelas cujos filhos terão atividades extraclasse após o período de aulas).

Uniformes

Obrigatório para todas as turmas do Colégio. Nenhuma empresa de confecção 
está autorizada a fazer qualquer modificação no modelo padrão determinado no 
Manual de Identidade Visual dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista, bem 
como os estudantes customizarem as peças conforme gostos particulares. 

Também, nenhuma empresa fica autorizada a confeccionar/comercializar uniforme 
do Marista Maria Imaculada sem contrato com a escola. Empresas autorizadas para 
a comercialização do uniforme do Colégio:
• Academia Fitwell 
• Loja Gato e Sapato 
• Atelier Costume
• Loja Cem Modos

Sistema de Ensino FTD – Ensino Médio

O Sistema Marista de Educação (SME) será implementado de forma gradual 
para o Ensino Médio na Rede Marista. Traz uma nova proposta de trabalho, 
interligando valores, competências e conteúdos e tornando a aprendizagem 
interdisciplinar. Nesse contexto, são potencializadas as conexões nas diferentes 
Áreas do Conhecimento, proporcionando novas aprendizagens e novos jeitos de 
compreender o mundo.
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Além de materiais físicos de estudo, também é oferecida uma plataforma digital 
que contempla de forma interativa o que foi estudado, intensificando a preparação 
para o Enem e vestibulares. Tudo é alinhado às Matrizes Curriculares Maristas, que 
possibilitam aos estudantes construir o conhecimento a partir da relação que fazem 
entre os diferentes saberes.

Associação de Pais e Mestres (Apemi)
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. 

E-mail: apemicanela@gmail.com

Grêmio Estudantil Marista Maria Imaculada (Gemi)
A equipe do Gemi representa os estudantes junto aos professores e Direção. Esse 
exercício de liderança e cidadania, em busca de relações mais fraternas, justas e 
participativas, favorece o desenvolvimento por meio da integração dos estudantes 
entre si e com o ambiente escolar.

Pastoral Juvenil Marista (PJM)
Espaçotempo de participação de adolescentes e jovens, em que se trabalha a 
formação de lideranças através da socialização, da construção da consciência crítica, 
da vivência da espiritualidade cristã e do carisma marista. Na PJM, o estudante é 
incentivado a construir um futuro pessoal e coletivo, entendendo ser agente de 
mudança social a partir do seu protagonismo e liderança.

Atualização dos dados

A comunicação da escola com os pais e responsáveis depende do cadastro atualizado 

Representações

Canais de comunicação
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das famílias e do estudante, isso garante a agilidade no contato. Comunique à 
secretaria sempre que houver mudanças de endereço e/ou telefone.

Site do Colégio

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

Marista Virtual

No Marista Virtual (na lateral do site do Colégio: colegiomarista.org.br/imaculada), 
na guia Família, você pode acessar informações, como segunda via do boleto 
bancário e declaração de Imposto de Renda. Basta inserir o login (CPF do responsável 
financeiro – sem ponto e sem traço) e senha (caso ainda não tenha alterado, acesse 
colocando a data de nascimento do responsável financeiro – 8 dígitos, sem ponto 
ou barra). Em caso de dificuldades no acesso, entre em contato com a Secretaria 
pelo telefone 3278.6100.

Agenda no site

Todas as atividades programadas para o ano encontram-se no link Agenda, no canto 
inferior direito da capa do site. Clicando no link, é possível ver a programação de 
todos os meses do ano.

Em caso de dúvidas, ou dificuldade de acesso, entre em contato com o  
setor de Comunicação e Marketing do Colégio pelo telefone 3278.6100 ou  
ascomk.imaculada@maristas.org.br.

Agenda do estudante

A agenda, entregue no primeiro dia de aula, deve ser utilizada por todos os 
estudantes do Marista Maria Imaculada e deve estar sempre em posse deles. 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 
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informações importantes do dia a dia da escola. É também uma ferramenta de 
identificação do estudante para o acesso ao Colégio em caso de atraso.

Facebook

Além de aproximar estudantes e famílias de eventos, agenda e principais notícias 
sobre a escola, a presença do Marista Maria Imaculada nas redes sociais digitais 
também busca a interação com todos os públicos. A página oficial da escola é 
atualizada pela assessoria de Comunicação e Marketing. Curta nossa fanpage e 
acompanhe o que acontece no Colégio (facebook.com/MaristaImaculada). 

Circulares/Bilhetes

A escola envia materiais através da agenda, com informações oficiais referentes a 
saídas antecipadas, eventos, orientações e solicitações às famílias. 

Revista Em Família

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

Aplicativo Marista Virtual

Com o intuito de aproximar as famílias do Colégio e de propiciar o acompanhamento 
dos estudantes, o Colégio Marista Maria Imaculada lançou, em 2014, o aplicativo 
Marista Virtual. O objetivo é que o responsável possa acompanhar de perto a vida 
do filho. Com ele, é possível ter acesso a boletins, consulta financeira, notícias, 
dentre outros recursos, através de qualquer smartphone ou tablet. Além disso, 
através do app são enviados avisos e lembretes de reuniões. 

Para baixar o Marista Virtual, é só pesquisar, tanto na App Store como no Google 
Play, pelo nome do aplicativo ou por Colégios da Rede Marista. A ferramenta está 
disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.
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Legendas
Apemi – Associação de Pais e Mestre do Marista Maria Imaculada

Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre

CTAP – Conselho Técnico Administrativo Pedagógico

EI – Educação Infantil

EF – Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 1º a 5º ano EF | Anos Finais – 6º a 9º ano EF)

EM – Ensino Médio

Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres dos Colégios Maristas

Gemi – Grêmio Estudantil do Marista Maria Imaculada

Inscer – Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul

Maristão – Campeonato Esportivo dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista

PJM – Pastoral Juvenil Marista

RMM – Recanto Marista Medianeira, em Veranópolis

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

TI – Tecnologias da Informação

TE – Tecnologias Educacionais

Fale conosco

Sugestões de melhoria, opiniões sobre nossos serviços e solicitação de informação 
são bem-vindas. A Rede Marista disponibiliza o telefone 0800 54 11 200 e o endereço  
faleconosco@maristas.org.br.

Calendário Escolar 2018
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Data Atividade/Evento Local

9 Encerramento da Colônia de Férias Colégio
12 e 13 Recesso de Carnaval
14 a 17 Jornada Pedagógica Colégio
15 e 16 Entrevistas com as famílias da EI Colégio
19 Início do 1º trimestre Colégio
19 Início das aulas para novos estudantes Colégio
19 a 26 Adaptação do nível 1 Colégio
19 Reunião com famílias da EI | às 18h Colégio
19 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
20 Início do ano letivo Colégio
20 Início do Turno Integral Colégio
21 Reunião com famílias do 1º ano EF | às 18h Colégio
22 a 28 Período de matrículas do Extraclasse Secretaria
26 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
26 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio

Janeiro

Data Atividade/Evento

1º Confraternização Universal

2 201 anos de Fundação do Instituto Marista

22 Aniversário 61 anos do Colégio Marista Maria Imaculada 

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

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
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Data Atividade/Evento Local
1º Momento de Formação – turmas 211 e 221 Colégio
5 Início das Atividades Extraclasse Colégio
5 Reunião com famílias do Turno Integral | às 8h Colégio
5 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
5 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
5 e 6 Venda de Material Didático FTD e Moderna Colégio
6 Festa do Caderno – 1º ano EF | às 18h Colégio
7 Encontro de novos coordenadores de SCP, SCT, SOE e SPE Sede Marista
8 Momento de Formação – turmas 161 e 162 Colégio
10 Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de quinta-feira Colégio
12 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
12 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
13 Encontro de Assessores da PJM Caju
13 e 14 Encontro de Comunicação e Marketing Caju
15 Momento de Formação – turmas 181 e 182 Colégio
15 e 16 Encontro de Secretarias, Apoio Administrativo, TI e TE Caju
19 Celebração de Páscoa com educadores | às 18h Colégio
19 a 21 Encontro de Gestores Caju
22 Momento de Formação – turmas 191 e 192 Colégio
24 Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de sexta-feira Colégio
26 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
26 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
26 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
30 Feriado | Sexta-feira Santa

Data Atividade/Evento Local

26 Reunião com famílias dos Anos Finais e do EM | às 18h30 Colégio

26
Lançamento das atividades de Empreendedorismo Social  
 9º ano EF | às 18h30 

Colégio

27 Reunião com famílias 2º e 3º ano EF | às 18h Colégio
28 Reunião com famílias 4º e 5º ano EF | às 18h Colégio

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
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Data Atividade/Evento Local
2 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
2 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
3 a 6 Curso de Espiritualidade e Patrimônio Marista – Módulo I Caju
5 Momento de Formação – turmas 171 e 172 Colégio
6 Simulado EM | Prova 1 FTD Colégio

7 Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de segunda-feira 
(Simulado – Prova 1 FTD) Colégio

9 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
9 Pré-Conselho da EI | às 13h30
12 Encontro de Grêmios Estudantis PUCRS
12 e 13 Encontro de Bibliotecárias Caju
14 Sábado letivo – EI e Anos Iniciais | horário de segunda-feira Colégio

14 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM 
(Pré-Conselho do 1º trimestre) | das 7h30 às 13h30 Colégio

16 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
16 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
18 e 19 Encontro de Pastoralistas Caju
19 e 20 Avaliação Educacional | FTD Colégio
20 Formação para Voluntariado Marista Caju
21 Feriado – Tiradentes 
23 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio

23 Reunião com famílias dos Anos Finais e do EM (retorno 
Pré-Conselho) | às 18h30 Colégio

26 e 27 Encontro SCP, SPE e Assistentes Sociais
Colégio 
Marista 
Rosário

28  Jogos Federapames
Colégio 
Marista 
Santa Maria 

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
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Data Atividade/Evento Local

1º Feriado – Dia do Trabalho
4 a 6 Retiro Animadores da PJM Jardim do Éden 

5 Sábado letivo – EI e Anos Iniciais | horário de terça-feira 
| Festa da Família Colégio

7 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
7 Reunião de professores dos Anos Finais e EM| às 18h Colégio
8 e 9 Encontro de Apoio Administrativo – Tesouraria Caju

9 Missa em homenagem às famílias Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes

10 Feriado – Ascenção do Senhor
11 Fórum do Sistema Marista de Educação do EM Umbrasil
12 Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de terça-feira Colégio
12 Conselho de Classe – EI e Anos Iniciais | às 7h30 Colégio
14 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
14 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
14 a 18 Semana de recuperações | 1º trimestre Colégio
18 Encerramento do 1º trimestre Colégio
19 Conselho de Classe – Anos Finais e EM | às 7h30 Colégio
20 Aniversário de nascimento de Marcelino Champagnat

Data Atividade/Evento Local

28 Pré-Conselho do 1º ao 5º ano EF Colégio
28 Formação de Educadores | das 9h às 11h Colégio
30 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
30 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
30 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio

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
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Data Atividade/Evento Local

1º e 2 Recesso Escolar – Feriado ponte Colégio
4 a 8 Semana das Profissões Colégio
4 a 15 Pesquisa de Satisfação Novas Famílias Colégios
4 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
4 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM| às 18h Coléio
6 Dia de São Marcelino Champagnat

6 Missa em homenagem a São Marcelino Champagnat | 
às 18h30

Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes

6 e 7 InsCer para a Comunidade Irmão José Otão
7 Momento de Formação – turmas 161 e 162 Colégio

8 Simulado EM | Prova 2 FTD Colégio

9 Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de 
quarta-feira (Simulado – Prova 2 FTD) Colégio

Data Atividade/Evento Local

21 Início do 2º trimestre Colégio
21 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
21 Reunião de professores dos Anos Finais e EM| às 18h Colégio
21 e 22 Fórum Estadual de Pastoralistas PUCRS
22 Formação com Famílias | às 18h30

23 e 24 Oficina de Capacitação do Programa de Formação Marista 
de Colaboradores Caju

26 Feriado – Nossa Senhora de Caravaggio
28 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
28 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM| às 18h Colégio
31 Feriado – Corpus Christi

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
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Data Atividade/Evento Local

9 Vestibular de Inverno PUCRS PUCRS
11 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
11 Entrega de Boletins – Anos Finais e EM | às 18h Colégio
13 Doe Vida 2018 Colégio
13 e 14 Encontro de SCT Caju
14 Momento de Formação – turmas 191 e 192 Colégio
18 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM| às 18h Colégio
18 Entrega de Boletins – Anos Iniciais | às 18h Colégio
19 a 22 Curso de Espiritualidade e Patrimônio Marista – Módulo II Caju
21 Momento de Formação – turmas 171 e 172 Colégio
21 Encontro de Robótica Educacional PUCRS e Caju
23 Festa Junina – Apemi/Gemi | tarde Ginásio Maristão
25 Reunião de professores da Educação Infantil | às 17h45 Colégio
27 a 29 Encontro de SPC, SOE e SPE RMM
29 Encontro Regional de Animadores da PJM Caju

Data Atividade/Evento Local

2 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
2 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
5 Momento de Formação – turmas 211 e 221 Colégio
7 Pré-Conselho dos Anos Finais Colégio
9 Reunião de professores da EI | às 17h45 PUCRS
9 a 13 Vidamar II RMM
11 a 13 Mostra das Áreas do Conhecimento PUCRS

12 Momento de Formação – turmas 181 e 182 Colégio

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
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Data Atividade/Evento Local

1º Retorno às aulas Colégio
2 Momento de Formação – turmas 161 e 162 Colégio

4
Sábado letivo EI e Anos Iniciais | horário de 
quarta-feira | Festa da Família

Ginásio Maristão

Data Atividade/Evento Local

13 Sarau Literário | às 18h30 Colégio

14
Reunião de professores dos Anos Finais e do EM (Pré-Conselho do 
2º trimestre) | das 7h30 às 13h30

Colégio

16 Entrega de Pareceres da EI | tarde Colégio
16 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
16 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
16 a 20 Vidamar I RMM
17 Abertura de Inscrições para novos estudantes Secretaria
17 Pré-Conselho da EI | tarde Colégio

19 e 20 Olimpíadas Maristas – todos os níveis de ensino Ginásio 
Maristão

19 e 20 2ª Jornada de Educação Infantil

Colégio 
Marista 
Graças, em 
Viamão

20  7º Seminário Marista Cenários e Estratégias PUCRS
23 a 31 Recesso escolar para estudantes
24 a 27 Missão Jovem Marista – PJM
30 e 31 Retorno dos professores | Jornadas Pedagógicas Colégio

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
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Data Atividade/Evento Local

6 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio

6
Reunião com famílias dos Anos Finais ao EM (retorno 
Pré-Conselho) | às 18h30

Colégio

8 Missa em homenagem às Famílias | às 18h30 Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes

9 Momento de Formação – turmas 171 e 172 Colégio
12 a 19 Semana Vocacional Marista Colégio
13 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
13 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
15 Dia do Marista Colégio
17 Simulado EM | Prova 3 FTD Colégio

18
Sábado letivo – Anos Finais e EM | horário de 
quinta-feira (Simulado – Prova 3 FTD)

Colégio

18
Formação para educadores (somente funcionários) | 
das 9h às 11h

Colégio

18 a 19 Encontro de Animadores da PJM Caju
20 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio

20
Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | 
às 18h30

Colégio

21 Congresso Marista de Educadores Sociais PUCRS

25 Encontro de Jovens Maristas (EJM) PUCRS

25 e 26 Assembleia da Federapames RMM

27 a 31
Semana de Recuperações do 2º trimestre dos 
Anos Finais e do EM 

Colégio

27 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
27 Reunião de professores dos Anos Finais e EM | às 18h Colégio
28 Dia Nacional do Voluntariado 
31 Sima – 5º e 9º ano EF Colégio
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Data Atividade/Evento Local
1º Conselho de Classe – EI e Anos Iniciais | às 7h30 Colégio
3 a 6 Sima – 5º e 9º ano EF Colégio
3 Reunião de professores da EI | às 17h45
6 Encerramento do 2º trimestre
6 Momento Cívico em homenagem à Pátria | manhã e tarde Colégio
7 Feriado – Independência do Brasil
10 Início do 3º trimestre Colégio
10 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
10 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
11 Formação com Famílias | às 18h30 Colégio
13 Momento de Formação – turmas 191 e 192 Colégio
15 Conselho de Classe – Anos Finais e EM | às 7h30 Colégio
17 Entrega de Boletins dos Anos Iniciais | às 18h Colégio
17 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
18 Mostra Marista de Iniciação Científica PUCRS

18 e 19
Festival Marista de Robótica Educacional  
Open Campus

PUCRS

19 Apresentação Os Gauristas – 4º ano EF | às 18h Colégio
20 Feriado – Revolução Farroupilha
24 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
24 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
24 Entrega de Boletins dos Anos Finais e do EM | às 18h30 Colégio
24 a 
5/10

Avaliação Institucional Colégio

25 a 28 Curso de Espiritualidade e Patrimônio Marista – Módulo III Caju

28 Festival de Paródias | às 19h Teatro 
Municipal

Setembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
2 3 4 5 6 7 8
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30
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Data Atividade/Evento Local

1º Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
1º Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
4 Momento de Formação – turmas 211 e 221 Colégio

5 e 6 Jogos Maristão – 1ª Etapa
Marista 
Rosário e 
PUCRS

8 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio
8 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
12 Feriado – Nossa Senhora de Aparecida
15 Recesso Escolar – Dia do Professor 
19 e 20 Simpósio Juventudes Contemporâneas PUCRS
20 Festa da Criança Colégio

20
Reunião de professores dos Anos Finais e do EM (Pré-Conselho) | 
às 7h30

Colégio

22 Pré-Conselho da EI Colégio
22 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio
22 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio
22 a 26 Vidamar I RMM
22 a 26 Pesquisa de Estudantes Concluintes Colégios
23 a 26 Pré-Conselho – Anos Iniciais Colégio

26 e 27 Jogos Maristão – 2ª etapa
Marista 
Rosário e 
PUCRS

29 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Salas de 
aula

31 Apresentação Conhecendo Canela – 3º ano EF | às 18h Colégio

Outubro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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Data Atividade/Evento Local

2 Feriado – Finados

5 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio

5 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio

9 Apresentação Curtas da Sala de Aula – 5º ano EF | às 18h Colégio

10 Retiro Local da PJM Colégio

12 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio

12 Reunião com famílias dos Anos Finais e do EM (retorno 
Pré-Conselho) | às 18h30 Colégio

15 Feriado – Proclamação da República 

16 Feriado ponte

19 Reunião de professores dos Anos Iniciais | às 17h45 Colégio

19 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | às 18h Colégio

23 e 24 Reunião ampliada da PJM Caju

23 Apresentação Vida que Ensina – 2º ano EF | às 18h Colégio

26 Reunião de professores da EI | às 17h45 Colégio

26 Encerramento Empreendedorismo Social – 9º ano EF | 
às 18h30 Colégio

30 Apresentação Mistura Cultural – Extraclasse e Turno 
Integral | às 18h Colégio

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
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Data Atividade/Evento Local

1º Conselho de Classe do 3º trimestre – EI e Anos Iniciais | 
às 7h30 Colégio

1º e 2 Provas do Concurso de Vestibular de Verão PUCRS PUCRS

3 Reunião de professores da EI e Anos Iniciais | às 17h45 Colégio

3 Reunião de professores dos Anos Finais e do EM | 
às 18h Colégio

4 Encerramento da Extraclasse de Teatro | às 18h30 Colégio

5 Missa da Alfabetização | às 18h
Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes

6 a 12 Semana de Recuperações – Anos Finais e EM Colégio

7 Apresentação Árvore da Sabedoria – 1º ano EF | às 18h Colégio

8 Aniversário da fundação da Província Marista Brasil 
Sul-Amazônia

10 Encerramento da Extraclasse de Judô | às 17h45 Colégio

12 Encerramento do 3º trimestre e do ano letivo para 
Anos Finais e EM Colégio

13 Conselho de Classe 3º trimestre – Anos Finais e EM | 
às 7h30 Colégio

13 Apresentação Mostra Cultural Infantil – EI | às 18h Colégio

14
Encerramento do 3º trimestre e do ano letivo para EI e 
Anos Iniciais

14 Entrega de Boletins – Anos Finais e EM | às 14h Colégio

14 Entrega de Boletins – EI e Anos Iniciais | às 17h30 Colégio

17 a 19 Exames Finais/Estudos de Recuperação – 3º a 5º ano EF Colégio

Dezembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
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30 31
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Anotações

Data Atividade/Evento Local

17 a 20 Exames Finais – Anos Finais e EM Colégio

17 a 21 Jornadas Pedagógicas Colégio

20 Conselho de Classe Final – 3º a 5º ano EF | às 13h30 Colégio

21 Conselho de Classe Final – Anos Finais e EM | às 7h30 Colégio

21 Entrega de Boletins – 3º a 5º ano EF | às 13h30 Colégio

21 Entrega de Boletins – Anos Finais e EM | às 16h Colégio

24 e 25 Recesso de Natal
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