
 

Circular nº 12/2018 ( Ensino Fundamental – Anos Iniciais)  

 

Estimada família! 

Iniciamos o segundo semestre letivo com muito entusiamo e cheios de alegria em 

acolher nossos estudantes para mais uma etapa deste ano letivo. 

Neste mês de agosto, mês em que comemoramos o dia dos pais, queremos 

homenagear esta figura importante que se define por “olhar e mãos que cuidam”. 

Desejamos a todos os pais (mães, avós, dindos, ou seja, aqueles que representam 

a figura paterna para nossas crianças) um feliz e abençoado Dia dos Pais! 

 

Dia do estudante 

 No dia 11/08 comemoramos o dia do estudante. Para elucidar esta data, o GECOM 

(Grêmio Estudantil do Colégio Marista Medianeira) promoverá atividades para os 

estudantes no horário do intervalo. Dentre as atividades previstas está um piquenique por 

turma. Para isso, cada turma deverá se organizar para trazer lanche para compartilhar com 

os colegas. A orientação para este momento é priorizar lanches saudáveis. 

 

Dia do Marista 

 No dia 15/08 comemoramos o Dia do Marista. Dia de celebrar a vida de tantos 

irmãos e leigos que atuam na missão de promover a vida, e também de nossos estudantes 

e famílias que compartilham conosco este desejo e nos ajudam a realizer o sonho de São 

Marcelinbo Champagnat. Parabéns a todos os Maristas de Coração! Também ressaltamos 

o convite para que todos participem da Missa do Tríduo em honra aos 99 anos da Paróquia 

de São José e em homenagem ao Dia do Marista, que acontecerá no dia 16/8, às 18h30, 

na Catedral São José. 

 

Cantina Escolar 

 Atentos a temática alimentação saudável, a escola vem realizando adaptações na 

oferta dos alimentos pela cantina escolar, priorizando cada vez mais aqueles que oferecem 

maior qualidade nutricional e atendem padrões de alimentação saudável. Dessa forma, 

também estamos nos adequando para atender integralmente o exposto na legislação 

estadual (Lei Estadual nº 15.216/2018/RS). 

Novo Portal/Site do Colégio 

 Partindo de um projeto de Rede, com muita alegria, divulgaremos até o final da 

semana o novo site do Colégio. Em sintonia com os avanços do mundo digital e buscando 

sempre inovar, nosso maior canal de comunicação traz novidades para facilitar ainda mais 

o cotidiano da comunidade educativa. A nova proposta contempla uma navegação mais 

prática, ágil e visual, com ênfase nos serviços mais procurados e no conteúdo multimídia 

(fotos, infográficos e vídeos). A reformulação do site envolve uma interface mais 

moderna e totalmente responsiva, ou seja, adapta-se automaticamente a qualquer tamanho 

ou formato de tela, em telefones, tablets e computadores. Além de ampliar a 

acessibilidade e a segurança da informação, essa renovação abrange, ainda, a integração 

com as redes sociais, tornando tudo mais compartilhável. 



 

Seguimos firmes na missão de educar integralmente crianças e jovens, a luz do 

carisma Marista. Bom semestre a todos. 

 

  

Atenciosamente, 
A Direção. 


