
 

 
 

Circ.  182/2018                                                                                Santa Maria, 27 de setembro de 2018              

Prezadas famílias 
Com o objetivo de desenvolver ações comemorativas ao mês da criança alinhadas às Diretrizes da 
Educação Marista, onde o protagonismo, o cuidado, a valorização do trabalho em equipe e a 
ludicidade estejam a serviço do processo ensino aprendizagem, iniciaremos na próxima semana, dia 
1º de outubro, uma proposta de atividades envolvendo estudantes da Educação Infantil e Anos 
Inicias do Ensino Fundamental. 
 
Oficina ReciclArte | Elaboração de brinquedos e utensílios com material reciclado 
Educação Infantil | 1° ano 
Brinquedo/utensílio: Jogo da Velha 

Data Horário Turma Material Necessário 

5 de outubro 15h45 às 17h45 Turma 11 1 tampa de caixa de pizza ou 1 tampa de caixa de  

8 de outubro 13h30 às 15h30 Turma 12 sapato ou um pedaço de caixa de papelão com 

5 de outubro 13h30 às 15h30 Turma 13 medida 30x30cm. 
As crianças deverão ser convidadas a separar em casa o item reciclável acima e prepará-lo para trazer no dia da 
oficina da sua turma. 

 
Teatro Pão, Pão, Pão 

Data Horário Turma Culminância 

3 de outubro 15h20 às 16h Turma 11 Após a apresentação teatral realizada pela equipe da 
Biblioteca, as crianças produzirão um pão caseiro para  5 de outubro 15h20 às 16h Turma 12 

1° de outubro 15h20 às 16h Turma 13 degustarem com suas turmas. 

 
Outras atividades programadas 

17 de outubro | Espetáculo Ópera Monstra |Censura 
Livre | Indicação: 10 anos 
Sinopse: Para salvar o Castelo de sua família, a Condessa 
vampira Valéria Dracul terá que aceitar casar-se com o 
detestável Dom Skelector, uma ex-múmia em 
decomposição que tem uma enorme fortuna e que vem 
visitá-la acompanhado de seu criador criatura, o jovem 
Franky (de quem cuida desde pequeno). Mas a aia 
lobisomem de Valéria, Mama Lupina, guarda um terrível 
segredo que pode destruir (ou salvar) a tudo e a todos. A 

ação transcorre numa noite tempestuosa nas dependências do Castelo da Condessa, na 
Transilvânia, no final do século XIX. 
Horário: 19h | ingressos gratuitos poderão ser retirados na Tesouraria do 
Colégio a partir do dia 10/10. 
 
19 de outubro | Espetáculo A Pequena Sereia | Grupo Luz Encenação do 
Colégio Marista Roque de Cachoeira do Sul 
16h |Para os estudantes do Colégio acompanhados das professoras de 
cada turma. 
 
 



 

 
 
 
18h30 | Aberto a comunidade, convidados e demais interessados | convites devem ser retirados 
antecipadamente na Tesouraria do Colégio. 
 
20 de outubro | Encontro das famílias da Educação Infantil 
Das 14 às 17h no Hotel Dom Rafael | Cerrito 
Atividades de recreação e integração para as famílias da Educação Infantil | Piquenique no 
gramado|Cada família deverá levar seu lanche, preferencialmente frutas, água ou suco para a tarde. 
Leve também cadeiras de praia para os momentos em grupo. 
 
27 de outubro | Encontro da família Marista & Amigos  
Das 9h30 às 11h30 | nos pátios internos do Colégio 
Atividades de recreação e convivência para as famílias dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º 
a 5º ano) |Mateada | Show Artístico | Cada família poderá convidar amigos que desejem conhecer 
o Colégio. Haverá visitação aos espaços pedagógicos |Traga sua cadeira de praia, cuia e térmica para 
a mateada. Será enviado folheto com detalhamento de informações. 
 
Sucata de Brinquedo: No encontro do dia 27, teremos a participação da Oficina Marista de 
Brinquedos, onde os voluntários do projeto estarão demonstrando o trabalho de reciclagem 
realizado por eles. Solicitamos às famílias que desejarem contribuir para o projeto de voluntariado, 
que tragam sucatas de brinquedo neste dia. 
 
O mês de outubro também é de homenagem aos professores, no dia 15 de outubro, segunda-feira, 
o Colégio, juntamente com as demais escolas particulares de Santa Maria não terão aulas. 
 
Agradecemos a atenção e apoio e convidamos as famílias à participarem das atividades propostas, 
integrando-se e convidando outras famílias para os eventos abertos à comunidade. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Clarissa Cáceres 
Coordenadora Pedagógica EI e EF AI 

 

Carlos Henrique Pires Sardi 
Diretor 

 
 


