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SIGLAS

CTAP – Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico

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

EI – Educação Infantil (Níveis 1, 2 e 3 – N1, N2 e N3)

EM – Ensino Médio

Federapames – Federação de Associações de Pais e Mestres

GEA – Grêmio Estudantil do Marista Assunção

IC – Iniciação Científica

NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico

Pamea – Associação de Pais e Mestres do Marista Assunção

PJM – Pastoral Juvenil Marista

PP – Progressão Parcial

PC - Prova de Componente

PA - Prova de Área

AC - Avaliação por Componente

AI - Avaliação Integrada

AP - Avaliação Paralela

PR – Prova de Recuperação
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CN - Ciências da Natureza

CH - Ciências Humanas

MAT - Matemática

LING - Linguagens

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

TE – Tecnologia Educacional

TI – Tecnologia da Informação

SME – Sistema Marista de Educação

Sinepe | RS – Sindicato do Ensino Privado do RS
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GUIA ESCOLAR

SOBRE O COLÉGIO

Este Guia Escolar é um importante canal de comunicação do Colégio com as 
famílias, que deve ser consultado ao longo de todo o ano letivo.

O Marista Assunção integra a Rede Marista, que é fruto de dois séculos de atuação 
do Instituto dos Irmãos Maristas no mundo e mais de um século no estado do Rio 
Grande do Sul. Desde sua fundação, em 1951, o Colégio possui uma reconhecida 
trajetória na educação como um espaço de aprendizado, descoberta e construção 
de novos conhecimentos.

Localizado no bairro Glória, região Sul de Porto Alegre, em uma área privilegiada, 
com mais de 20 mil metros quadrados, o Colégio oferece infraestrutura completa 
e adequada a cada nível de ensino. Atualmente, possui cerca de 800 estudantes 
e conta com o trabalho de mais de 100 educadores, que atuam diariamente na 
missão de construir conhecimentos e valores humanos, marcas do jeito marista 
de educar para a vida.
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Planejamento Estratégico 2012-2022

O Planejamento Estratégico 2012-2022 do Colégio estabelece um novo jeito 
de dar passos assertivos em busca da excelência e da inovação nos processos 
educacionais, levando em conta o compromisso com a gestão e a sustentabilidade.

Missão

Promover uma educação integral, alicerçada nos valores maristas, por meio de 
processos inovadores, desenvolvendo potencialidades dos estudantes para que 
atuem em diferentes contextos socioculturais.

Visão

Ser reconhecida pela excelência humana e acadêmica na formação de estudantes 
por meio de processos comprometidos com a inovação e a sustentabilidade.

Valores

• Amor ao trabalho

• Audácia

• Espírito de família

• Espiritualidade

• Presença

• Simplicidade

• Solidariedade
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EQUIPE DIRETIVA

Direção – David Jorge Rodrigues Hatsek

Vice-direção – Manoela Saldanha

Coordenação Pedagógica da EI ao 5º ano EF – Sandra Mara Ribeiro Nunes

Coordenação Pedagógica do 6º ano EF ao 3º ano EM – Diego Ismael Lamb

Orientação Educacional da EI ao 5º ano EF – Gisele Rebolho Almeida

Orientação Educacional do 6º ano EF ao 3º EM – Luana Borille da Silveira 

Coordenação de Turno – Daniel Piccinini

Coordenação de Pastoral – Kassius Marques Kirsten 

Comunicação e Marketing – Vitória Ayala Sant'Ana 

Secretaria – Andréia Faqui

Biblioteca – Michelle Claudino Pires

Serviço Social – Tatiana Veleda Costa
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ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR

A educação marista, alicerçada na abordagem educativa herdada de São 
Marcelino Champagnat, é pautada pela formação integral, afetividade, cultura 
da solidariedade e da paz, pela crença de que todo sujeito tem potencial para 
aprender e construir conhecimento. Estar aberto a acolher estudantes e suas 
famílias em suas especificidades é uma marca dos Colégios Maristas.

O Projeto Educativo do Brasil Marista é estruturado a partir de um processo 
reflexivo, dialógico e dinâmico. Com as políticas e as práticas pedagógicas, a 
comunidade escolar é guiada pelos princípios da educação marista. Assim, auxilia 
educadores, estudantes e famílias no alinhamento de conceitos e garante os 
valores maristas na ação pedagógico-pastoral. A base para a organização do plano 
de trabalho docente são as Matrizes Curriculares do Brasil Marista e as Diretrizes 
Maristas da Educação Infantil, documentos alicerçados no Projeto Educativo do 
Brasil Marista.

A metodologia implementada no Marista Assunção fomenta a expressão pessoal 
dos estudantes por diferentes estratégias, as quais são um convite à ruptura com 
práticas escolares embasadas em uma concepção de conhecimento fragmentado. 
O Colégio oferece programas e projetos de caráter multi e interdisciplinar que 
visam à formação integral do estudante, nas dimensões cognitiva, afetiva, ética, 
social, política e religiosa, que permeiam toda a ação pedagógica. Habilidades 
e competências são desenvolvidas por meio de conteúdos dinamizados por 
situações-problema e por diferentes estratégias de ensino.

Sistemas de Avaliação

Conforme o Regimento Escolar, o processo de avaliação tem função formativa, 
diagnóstica e cumulativa, constituindo-se em um processo contínuo, individual, 
de desenvolvimento de habilidades e competências, visando:



12

• A constatar o nível de desenvolvimento alcançado pelo estudante em face dos 
objetivos propostos;

• A auxiliar o estudante e o professor na reflexão sobre o processo de ensino e 
aprendizagem para a seleção de estratégias que potencializam a formação 
integral;

• A proporcionar que o estudante construa ações de corresponsabilidade no 
desenvolvimento de suas potencialidades e da autonomia;

• A oportunizar processos de autoavaliação para que o estudante reflita sobre seu 
modo de ser, pensar e agir.

As competências básicas propostas para cada nível de ensino constam nas 
Matrizes Curriculares do Brasil Marista e nas Diretrizes da Educação Infantil, 
disponíveis para consulta na Biblioteca da escola.

Desempenho escolar

Educação Infantil

O processo de avaliação considera os tempos, ritmos e espaços do aprender, 
o exercício da autonomia, a interação entre os pares e o meio, as linguagens, 
a representação gráfica, a resolução de situações-problema, a construção da 
imagem corporal e dos movimentos psicomotores.

A família é comunicada, semestralmente, sobre o processo de desenvolvimento 
do estudante através entrega da documentação pedagógica.

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

A avaliação do estudante é realizada considerando as diferentes habilidades 
desenvolvidas nas áreas do conhecimento. A família é comunicada, 
semestralmente, sobre o processo de desenvolvimento do estudante com a 
entrega dos indicadores. Os estudantes terão o seu desempenho expresso por 
meio das menções:

• aprendizagem desenvolvida, aprendizagem em desenvolvimento e apresenta 
dificuldade.

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

A avaliação dos estudantes é realizada por componente curricular e por área de 
conhecimento. O resultado da avaliação é comunicado à família, semestralmente, 
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por meio de um boletim de desempenho escolar com notas de 0 (zero) a 10 (dez), 
aceitando apenas um dígito após a vírgula (de zero a nove).

Até o 7º ano EF, o boletim de desempenho do estudante é entregue aos pais 
ou responsáveis. Do 8º ano EF ao Ensino Médio, o boletim de desempenho é 
entregue ao próprio estudante. Momentos de diálogo entre professores, equipe 
pedagógica e famílias são proporcionados a cada entrega.

As avaliações também poderão ser consultadas online, e no aplicativo Marista 
Virtual app

Conforme o Regimento Escolar, a avaliação na Educação Infantil é realizada 
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.

Nos Anos Iniciais, as condições de promoção são determinadas pelas habilidades 
desenvolvidas durante o ano letivo, considerando o estudante aprovado ou 
reprovado, conforme legislação vigente.

Nos Anos Finais e no Ensino Médio, a avaliação é composta da seguinte maneira: 

Avaliação Integrada (70%)
Prova por componente curricular: 3,0 pontos
Prova por área do conhecimento: 2,0 pontos
Sequência didática: 2,0 pontos

Avaliação paralela (30%)

Avaliação por componente: 2,0 pontos

Iniciação Científica: 1,0 ponto

PROMOÇÃO
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São aprovados, ao final do ano letivo, os estudantes dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio que atingirem no mínimo a média 7,0 (sete), cujo 
cálculo é obtido pela soma do resultado de cada semestre, dividindo-se por dois, 
conforme fórmula: 

         (1ºsemestre) + (2ºsemestre)  ≥ 7,0
2

Os Estudos de Recuperação ocorrem, inicialmente, em sala de aula, sob a  
responsabilidade do professor. São realizados de forma contínua e processual, 
dirigidos aos estudantes com baixo rendimento escolar, diagnosticados durante o 
processo de ensino e de aprendizagem ao longo do semestre.

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) apoia os estudantes que precisam de 
um suporte específico para seguir avançando com suas aprendizagens. O 
encaminhamento ao NAP é feito a partir de um diálogo entre o professor, a 
equipe de setores pedagógicos e os estagiários responsáveis pelo atendimento. 
Atendimentos personalizados são realizados no turno inverso, no Colégio. 

O projeto Hábitos de Estudos reúne estratégias dentro e fora da sala de aula para 
auxiliar os estudantes na rotina escolar. Dinâmicas em aula, materiais auxiliares, 
oficinas e orientações específicas com a participação de educadores e famílias 
fazem parte do projeto.

ESTUDOS DE 
RECUPERAÇÃO, NAP E 
HÁBITOS DE ESTUDOS
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Meios de Recuperação

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: os estudos e avaliações de recuperação 
serão realizados durante as aulas. 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: as provas de recuperação 
são realizadas no final do semestre, conforme calendário escolar. A prova de 
recuperação semestral pode substituir a pontuação obtida pelo estudante na 
Avaliação Integrada, caso a sua pontuação seja maior. O resultado é verificado por 
meio de média aritmética entre a soma dos instrumentos de Avaliação Integrada  e 
oferecido aos estudantes. Para os Anos Finais do Ensino Fundamental, a avaliação é 
realizada no período da aula, conforme inscrição prévia dos estudantes a partir de 
suas necessidades, enquanto para o Ensino Médio são oferecidas no contraturno 
escolar. 

Exames Finais

Após o encerramento do ano letivo, é oferecido aos estudantes o Exame Final 
quando esses não obtiveram:

• Anos Iniciais: parecer de aprovação.

• Anos Finais e Ensino Médio: média anual igual ou superior a sete (7,0) em um ou 
mais componentes curriculares.

Com a realização dos Exames Finais, é necessário o estudante evidenciar avanço 
no processo de aprendizagem, demonstrando nos instrumentos de avaliação o 
domínio das competências básicas que garantam:

• Anos Iniciais: parecer de aprovação.

• Anos Finais e Ensino Médio: média aritmética simples de, no mínimo, 5,0 (cinco). 
Conforme exemplo abaixo.

Resultado da média anual (MA) mais a nota obtida no Exame Final (EF), dividido
por 2 (dois), em cada componente curricular, conforme representado na fórmula:

       MA+EF ≥ 5,0
2
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Progressão Parcial

O Regime de Progressão Parcial é um serviço disponibilizado para os estudantes 
que, em 2019, cursaram o Ensino Médio com reprovação em um ou dois 
componentes curriculares. A Progressão Parcial é oferecida no turno inverso, 
mediante contratação firmada entre a instituição e o responsável financeiro do 
estudante. Dessa forma, o estudante em Progressão Parcial realiza no ano letivo de 
2020, obrigatoriamente no primeiro semestre, o/os componentes do ano anterior 
em que não obteve aprovação, concomitante ao ano letivo.

Caso o estudante não obtenha a nota mínima final para a aprovação, poderá 
realizar uma nova oportunidade de Progressão Parcial, no segundo semestre do 
mesmo ano letivo. O compromisso é firmado entre a instituição e o responsável 
pelo estudante mediante novo requerimento.

O estudante é considerado aprovado nos componentes curriculares aos quais 
foi submetido na Progressão Parcial quando conseguir sanar as defasagens 
apresentadas, segundo os critérios e indicadores constantes no plano de trabalho 
específico de cada componente curricular. Nesse caso, é aprovado o estudante que 
obtém nota mínima final 5,0 e frequência mínima de 75% em cada componente 
curricular.

É dever da família manter a assiduidade e pontualidade do estudante, desde a 
Educação Infantil até o Ensino Médio.  Conforme legislação vigente, exceto para 
o Nível 1, a frequência mínima exigida para a Educação Infantil é de 60% do total 
dos dias letivos ministrados. Para aprovação do estudante do 1º ano EF ao 9º ano 
EF e do Ensino Médio, é exigida a frequência mínima de 75% do total dos dias/
horas letivos efetivamente ministrados no ano em que está matriculado.

FREQUÊNCIA
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O uso da agenda escolar é diário e obrigatório. Essa é uma ferramenta que apoia 
a organização e a identificação do estudante. Além disso, é o principal meio de 
comunicação entre escola e família.

AGENDA

O Cartão de identificação escolar é de uso diário e obrigatório. Em caso de perda, 
deve-se solicitar um novo cartão no setor Financeiro. O pagamento será realizado 
no boleto da mensalidade. 

CARTÃO DO ESTUDANTE
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• Da EI ao 5º ano EF: segunda a sexta-feira, das 13h15 às 17h45

• Do 6º ao 8º ano EF: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h

• 9º ano do EF: segundas, quartas e sextas-feiras das 7h30 às 12h | terças e 
quintas-feiras das 7h30 às 12h50

• 1º e 2º ano EM: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h50, e nas quartas-feiras, 
das 14h às 16h30

• 3º ano EM: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h50, e nas terças-feiras, das 14h 
às 16h30

Saídas Antecipadas

As saídas antecipadas deverão ser evitadas. Em situações de necessidade, 
estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio deverão trazer a autorização de 
liberação na agenda, assinada pelo responsável, e apresentá-la no Serviço de 
Coordenação de Turno, na hora da entrada. Os estudantes da Educação Infantil 
e Anos Iniciais somente poderão sair acompanhados pelos responsáveis e com a 
devida comunicação na agenda. 

Em necessidade de autorizar outras pessoas que não constam no contrato 
educacional, a família deverá retirar o documento de autorização específico no 
Serviço de Coordenação de Turno.

HORÁRIOS
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O Colégio oferece atividades culturais, esportivas e pastorais, na modalidade 
extraclasse, que visam à formação integral do estudante. As listas das Atividades 
Extraclasse, oferecidas pela escola e terceirizadas, são disponibilizadas no site 
maristaassuncao.org.br. Informações sobre matrícula na Secretaria ou com os 
responsáveis das atividades terceirizadas.

O Colégio disponibiliza às famílias opções para os estudantes que necessitam 
de horários flexíveis. Os serviços de Turno Integral e Pós-Turno desenvolvem 
atividades complementares, no turno inverso e, após o final das aulas, no turno 
da tarde. 

Mais informações na Central de Relacionamento e na Secretaria do Colégio.

Horários dos Turnos Extras

• Turno Integral – da EI ao 5º ano EF: das 7h às 13h15

• Pós-Turno 1 – das 17h45 às 19h

• Pós-Turno 2 – das 17h45 às 20h

ATIVIDADES EXTRACLASSE

TURNOS EXTRAS
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São direitos do estudante:

1. usufruir dos benefícios que o Colégio proporciona aos 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 esse;

6. comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações 
interpessoais;

7. organizar-se em associações de cunho religioso, científico, artístico, cívico, 
esportivo, social e educacional, respeitando as disposições desse Guia Escolar, do 
Regimento Escolar, do Projeto Educativo, da Direção e das normas da entidade 
Mantenedora;

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 na Secretaria da escola as faltas, no prazo de 48h, após o retorno do 
estudante às atividades escolares;

11. solicitar esclarecimentos sobre sua avaliação;

12. conhecer e vivenciar a Filosofia Marista.

DOS DIREITOS
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DOS DEVERES

O estudante, juntamente com os pais e responsáveis, compromete-se aos 
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. comparecer ao Colégio munido somente do material necessário para a 
realização das atividades escolares previstas;

3. realizar e apresentar aos próprios professores os trabalhos e tarefas solicitados 
no prazo combinado, não sendo recebidos pelos demais setores do Colégio;

4. aproveitar as oportunidades que o Colégio oferece para desenvolver hábitos de 
sociabilidade e boa convivência em grupo;

5. zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como 
de tudo o que é de uso coletivo, responsabilizando-se e ressarcindo os possíveis 
danos causados;

6. respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, 
tratando-as com cordialidade;

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

8. apresentar postura e atitude condizentes que zelem pela boa imagem da 
instituição;

9. ter postura adequada em todas as dependências, imediações do Colégio e nas 
diversas situações em que o representa;
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NORMAS DE CONVIVÊNCIA

10. utilizar, de maneira ética e responsável, os recursos tecnológicos disponibilizados 
pelo Colégio;

11. ser assíduo e pontual nas atividades escolares, assim como trazer material 
didático de uso cotidiano;

12. justificar suas faltas dentro no prazo determinado pelo Colégio;

13. conhecer e cumprir o Regimento Escolar;

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

15. fazer uso obrigatório do uniforme completo em todas as atividades escolares;

16. comprometer-se com os trabalhos e atividades desenvolvidas, os quais devem 
ser frutos do esforço intelectual próprio. Não é permitido plágio, é permitido 
apenas citações, devidamente referenciadas.

17. adquirir os materiais pedagógicos indicados na lista de materiais e portá-los 
sempre que solicitados pelos professores.

Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, não é 
permitido ao estudante, conforme o Regimento Escolar (Capítulo VI, Art. 201):

1. ausentar-se do Colégio sem a devida autorização prévia, 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;
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4. utilizar equipamentos eletrônicos em momentos formais de educação, como 
saída de campo, horas cívicas e apresentações, ressalvando aqueles indispensáveis 
ao processo educativo;

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

6. consumir, vender ou transportar qualquer droga lícita ou ilícita;

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

8. promover política partidária nas dependências ou nas imediações do Colégio;

9. usar indevidamente o nome, emblemas ou símbolos do Colégio;

10. desrespeitar as normas de convivência ou deixar de cumprir suas obrigações 
escolares;

11. rasurar documentos referentes à vida escolar;

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

13. 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;

14. fazer apologias que contrariam os valores da Educação Marista;

15. causar danos ao prédio, ao mobiliário e a outros materiais do Colégio;

16. incitar os colegas a ausências coletivas ou impedir-lhes a entrada no Colégio, na 
sala de aula, ou em qualquer outro ambiente da escola;

17. usar meios ilícitos para a realização de trabalhos específicos de avaliação da 
aprendizagem;

18. expor colegas, professores ou qualquer membro da comunidade escolar a 
situações constrangedoras;

19. fazer-se acompanhado de animais nas dependências da escola;

20. expor-se a manifestações ostensivas que demonstrem intimidade física entre 
estudantes, não cabíveis no ambiente escolar.
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MEDIDAS PEDAGÓGICO- 
-EDUCATIVAS

O Colégio busca a obtenção sistemática da organização, visando a desenvolver no 
estudante a autonomia moral e intelectual, autodisciplina e senso comunitário ao 
agir. Em consonância com a filosofia do Marista Assunção, são tomadas medidas 
pedagógico-educativas quando o estudante não cumpre seus deveres e/ou 
desrespeita as normas de convivência anteriormente descritas. Essas medidas 
constituem recursos para que o estudante compreenda que cometeu uma falta 
(sanção por reciprocidade).

Para tanto, serão tomadas as seguintes medidas, conforme consta no Regimento 
Escolar (Capítulo VII, Art. 204):

• aconselhamento;

• advertência verbal ou escrita;

• comunicado por escrito ao responsável, por meio do estudante;

• afastamento temporário da sala de aula ou da escola, no prazo máximo de três 
dias letivos;

• matrícula condicional a partir de um termo de compromisso firmado pelos pais ou 
responsáveis pelo estudante;

• transferência assistida.

Art. 206 – As medidas pedagógico-educativas podem, a critério da Direção, ser 
adotadas isoladas ou independentemente, sem a necessidade de observância da 
sequência anteriormente referida.
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Uniforme estudantil

O uso do uniforme 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.

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. 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 baixo de camisetas, 
moletons ou casacos. 

• Educação Infantil: Azul claro.

• Ensino Fundamental e Ensino Médio: Azul Marinho, Branco ou Cinza. 

A roupa utilizada na parte inferior deverá ser nas cores azul marinho ou jeans 
também na cor azul, sem estampas e não customizadas.

Para a prática das aulas de Educação Física, o estudante deverá utilizar o uniforme 
completo da escola: camiseta, abrigo e/ou bermuda/legging e tênis. Na prática 
das atividades físicas, aqueles/as que possuírem cabelos longos devem mantê-los 
presos durante essa aula. 

Camisetas de eventos e de grupos representativos (PJM, Voluntariado, Grêmio 
Estudantil, Robótica, Maristão, EJM etc) podem ser utilizadas somente durante os 
encontros das respectivas atividades, pois não são aceitas como peça de uniforme.

Uso pedagógico das tecnologias

O Colégio investe no desenvolvimento, aprimoramento e utilização pedagógica 
de inovadores métodos educacionais, fazendo uso de diversas ferramentas 

ORIENTAÇÕES GERAIS
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tecnológicas para facilitar e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem.

A utilização dos dispositivos eletrônicos, redes sociais, sites de consultas e outras 
fontes de conteúdo online, será permitida desde que para fins pedagógicos, 
com planejamento e orientação da Tecnologia Educacional e dos professores 
responsáveis. Em outros momentos, os dispositivos devem ser desligados e 
mantidos guardados na mochila.

É orientado que os usuários utilizem a rede wi-fi, assim como as demais ferramentas 
tecnológicas, de forma consciente e produtiva, como apoio e complemento das 
atividades realizadas no Colégio. O uso incorreto de aparelhos eletrônicos implicará 
a retenção do aparelho no SCT. O Colégio não se responsabiliza pela perda ou 
possíveis danos ocorridos nos equipamentos.

Laboratório de Tecnologias Educacionais e Espaço Maker

O Laboratório de Tecnologias Educacionais e o Espaço Maker são ambientes 
pedagógicos e, por isso, têm suas ações diretamente relacionadas com a proposta 
educativa marista. 

Para ajudar os estudantes  em sua organização, elencamos algumas orientações:

• o acesso aos computadores deve ser realizado com o login e senha fornecidos 
pela equipe da Tecnologia Educacional, no início do ano letivo;

• o login e a senha são a chave de acesso aos computadores, por isso são de uso 
pessoal e intransferível;

• ao finalizar o trabalho, o estudante deverá encerrar sua seção no computador, 
realizando logoff;

• cada estudante tem acesso a uma conta Microsoft com espaço de armazenamento 
para trabalhos e projetos;

• a impressão de trabalhos deve ser realizada no setor de reprografia da escola;

• trabalhos realizados em turno extraclasse devem ser previamente agendados 
com a equipe de Tecnologia Educacional;

• O Laboratório e o Espaço Maker são ambientes educativos. Os acessos aos 
computadores, sites de conteúdo, redes sociais e outras fontes de pesquisas 
devem seguir as propostas e orientações pedagógicas dos professores e da  
equipe de Tecnologia Educacional.
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Atrasos e entrega de material 

Em caso de atraso, os estudantes devem ingressar somente pela entrada principal 
do Colégio, na Rua Dom Bosco, 103.

• Educação Infantil e Anos Iniciais

Em caso de atraso, o estudante aguarda na Recepção para ser conduzido à sala de 
aula pelo SCT.

• Anos Finais e Ensino Médio

O estudante deve realizar o registro na Recepção e aguardar orientação do SCT. Após 
o sinal do início do 2º período, o estudante só entrará no Colégio acompanhado dos 
pais ou responsáveis para devida justificativa.

A entrega de materiais aos estudantes será efetuada apenas no final de cada turno.

Ausência em dias de avaliações 

Em caso de ausência em avaliações, o estudante deve apresentar atestado por 
motivo de saúde, no prazo máximo de dois dias após o retorno, devendo esse ser 
protocolado na Secretaria do Colégio, assim como ausências por participação em 
competições esportivas, ou decorrentes do falecimento de familiares, devem ser 
atestados pelos respectivos comprovantes. Nesses casos, o estudante terá o direito 
de realizar a prova de segunda chamada, conforme calendário escolar.

Estudantes afastados por medida disciplinar não serão prejudicados quanto 
à avaliação. Serão oportunizados outros momentos para a realização nas 
dependências do Colégio.

Demais justificativas de ausências em avaliações somente darão direito à realização 
de segunda chamada mediante justificativa protocolada na Secretaria do Colégio e 
pagamento de taxa para elaboração de nova avaliação.

Faltas repetidas

Quando o estudante apresentar mais de uma falta sem a apresentação de atestado 
médico ou justificativa, a família deverá comunicar ao SCT, sinalizando os motivos 
da ausência na agenda escolar ou via telefone.

Saídas de estudos

As autorizações para as saídas de estudos devem ser entregues, assinadas pelo 
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responsável, conforme data estipulada em circular encaminhada pelo Colégio. 
Todas as saídas de estudos são complementares ao trabalho desenvolvido em 
sala  de aula. Estudantes que estejam sem autorização das famílias não poderão 
participar das saídas de estudo.

Saídas da sala de aula

Somente serão permitidas saídas de sala de aula mediante combinação e 
autorização prévia com o professor.

Agendamento de atendimentos

As famílias que necessitam de atendimento com os setores do Colégio devem 
marcar um horário na Recepção, pessoalmente ou por telefone. É importante 
lembrar que os professores conselheiros (Anos Finais e Ensino Médio) têm horário 
semanal para atendimento às famílias, conforme cronograma disponibilizado no 
site do Colégio. Os agendamentos com os professores titulares (Educação Infantil e 
Anos Iniciais) serão realizados via agenda escolar.

Perdidos e achados

Todos os materiais perdidos nas dependências do Colégio devem ser procurados 
no SCT. Ressaltamos a importância da identificação dos materiais e uniformes. 
Materiais não retirados no SCT, até o término do ano letivo, serão encaminhados 
para doação a Unidades Sociais. 

Brinquedos

Brinquedos de casa não serão necessários, os espaços do Colégio contam com 
materiais para brincar e jogar. 

Atividades no turno inverso

O estudante que vier ao Colégio realizar atividades no turno inverso deverá ingressar 
pela entrada principal da escola, Rua Dom Bosco, 103, uniformizado e aguardar 
no espaço informado pelo SCT. Caso haja necessidade de recursos e espaços do 
Colégio, o estudante deve agendar previamente com a equipe do setor.

Ressaltamos que a permanência no Colégio durante o turno inverso está 
condicionada à realização de atividades pedagógicas.
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Intervalos

Durante a troca de períodos, os estudantes devem permanecer nas salas. Assim 
que terminar o recreio, as turmas devem obedecer ao sinal e retornar às salas. 
É importante destacar que, depois da entrada do educador, os estudantes só 
ingressam em sala de aula com a autorização do SCT.

Biblioteca

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h45, sem fechar ao 
meio-dia. Para informações sobre empréstimos e devolução de livros, consulte o 
regulamento do setor, disponível na Biblioteca e no site do Colégio.

Ar Condicionado

Para melhor conforto e bem-estar da comunidade escolar, os aparelhos estarão 
programados na temperatura 23º.

Aniversários

Na Educação Infantil, o aniversário poderá ser celebrado no dia, caso a família 
desejar, com um bolo no momento do lanche da turma. Semestralmente, ocorrerá 
a comemoração dos aniversários de todo grupo. Nos Anos Iniciais, os aniversários 
serão celebrados semestralmente, conforme agendamento. A distribuição de 
convites para comemorações realizadas externamente são de responsabilidade das 
famílias.

Observação: outras orientações e normas de convivência podem ser estabelecidas 
a qualquer tempo, sendo observadas também todas aquelas que constam no 
Regimento Escolar. Casos especiais ou omissos a essas combinações serão avaliados 
junto ao CTAP.

Medicações

Medicações serão ministradas apenas mediante apresentação de receituário mé-
dico, atendendo aos seguintes requisitos:

data da consulta;
carimbo e assinatura do médico;
dosagem e periodicidade da medicação;
validade da receita.
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Data Dia da semana Atividade/Evento

2 Domingo Feriado de Navegantes

3 Segunda-feira Início Colônia de Férias - Etapa II

10 a 14 Segunda-feira Jornada Pedagógica 

13 Quinta-feira Formação Marista de Novos Colaboradores | Reunião com as 
famílias da Educação Infantil | Entrevistas N1 

14 Sexta-feira Jornada Pedagógica | Entrevistas N1

15 Sábado Encontro de formação de professores - Educação Infantil 

17 Segunda-feira
Início ano letivo novos estudantes | Inscrição Extraclasse 
veteranos online | Adaptação N1 (17 a 21) | Adaptação N2, 
N3 e 1º ano (17 a 19)

18 Terça-feira

Primeiro dia de aula - Estudantes Veteranos | Início do Turno 
Integral | Inscrição Extraclasse veteranos online | Reunião 
com as famílias do 1º ano EF | Entrevistas N2, N3 e 1º ano 
EF| Projeto de Apadrinhamento

19 Quarta-feira Projeto de Apadrinhamento | Reunião com as famílias do 2º 
ano EF | 

20 Quinta-feira
Inscrição Extraclasse novos estudantes - online | Inscrições 
Atividades Extraclasse tercerizadas | Reunião com as famílias 
do 3ºano EF

21 Sexta-feira
Inscrição Extraclasse novos online | Inscrições Atividades 
Extraclasse tercerizadas | Abertura do período de solicitação 
de troca de turma - Ensino Fundamental e Ensino Médio

24 Segunda-feira Recesso de Carnaval

25 Terça-feira Feriado Carnaval

26 Quarta-feira Aula normal | Reunião com as famílias do 4º e 5º ano EF

28 Sexta-feira Data limite do periodo de solicitação de troca de turma - 
Anos Iniciais

FEVEREIRO

CALENDÁRIO 2020

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
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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 Dia da semana Atividade/Evento

2 Segunda-feira Início das Atividades Extraclasse | Projeto Lideranças - Ensino 
Fundamental e Médio 

2 a 13 Seletiva Equipes Representativas

3 Terça-feira Reunião com as famílias do 6º ano EF | Encontro de anima-
dores da PJM 

3 e 4 Encontro de assessores da PJM

4 Quarta-feira Reunião com as famílias do 7º e 8º ano EF | Retorno das 
solicitações de troca de turma - Anos Iniciais

5 Quinta-feira Reunião com as famílias do 9º ano EF e 1º ano EM | Encon-
tro de novos pastoralistas

6 Sexta-feira Data limite do período de solicitação de troca de turma - 
Anos Finais e Ensino Médio | Reencontro da PJM

9 Segunda-feira Entrega dos indicadores - 1º semestre Anos Iniciais

10 Terça-feira

Reunião com as famílias 2º e 3º ano EM | Retorno das so-
licitações de troca de turma - Anos Finais e Ensino Médio | 
Eleição da comissão de formatura - 3º ano EM | Reencontro 
do Grupo de Voluntariado | Encontro de Novos Bibliotecá-
rios | 10 e 11 Encontro de novas Coordenações 

13 Sexta-feira Reencontro do Grupo de Voluntariado

16 Segunda-feira Formação Educação Inclusiva para professores - Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

17 Terça-feira

18 a 20 Quarta-feira Encontro de Gestores

23 Segunda-feira Formação Marista de Colaboradores

26 Quinta-feira Café com Turno Integral

28 Sábado

Sábado Letivo - Oficinas de hábitos de estudos Anos Iniciais 
| 1º encontro de Iniciação Científica Anos Finais e Ensino 
Médio | Lançamento do Projeto #juntos com as famílias - 
Interrelações e prevenção ao bullying

31 Terça-feira 1º Ciclo de Debates com as famílias - Anos Iniciais ao Ensino 
Médio
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ANOTAÇÕES

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 Dia da semana Atividade/Evento

1 e 2 Encontro de Comunicação e Marketing

4 Dia da Família

6 Segunda-feira Celebração Pascal Educadores 2020 | 1° Workshop do PDLM 
Estratégico

6 a 8 1° Workshop do PDLM Estratégico

9 Quinta-feira Recesso Quinta-feira Santa

10 Sexta-feira Feriado Sexta-feira Santa

12 Domingo Feriado de Páscoa

13 Segunda-feira Reunião solene com famílias - Projeto Liderar

16 Quinta-feira
2ª ação do Projeto #Juntos, estudantes e famílias |Encontro 
de apoio administrativo (Secretaria, Recursos Humanos e 
Tesouraria)

17 Sexta-feira Encontro de apoio administrativo (Secretaria, Recursos 
Humanos e Tesouraria)

18 Sábado Canonização de São Marcelino Champagnat| Encontro For-
mativo Anos Iniciais  PUCRS

20 Segunda-feira Aula normal

21 Terça-feira Feriado de Tiradentes

24 a 26 Retiro da PJM

25 Sábado Sábado Letivo - 2º Encontro de Iniciação Científica - Anos 
Finais e Ensino Médio | Jogos da Federapames

27 e 28 Encontro de Bibliotecas

29 Quarta-feira Palestra - Hábitos de Estudos - Anos Iniciais

30 Quinta-feira Prova de segunda chamada PC - Turno Oposto | Encontro de 
Grêmios Estudantis
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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 Dia da semana Atividade/Evento

1 Sexta-feira Feriado Dia do Trabalho

4 Segunda-feira Vivências com as famílias dos Anos Iniciais - 4 a 8 | Conselho 
de classe Anos Finais e Ensino Médio

5 e 6 Encontro de Pastoralistas

7 Quinta-feira Simulado FTD - EM | Encontro de Pastoralistas

8 Sexta-feira Simulado FTD - EM | Encontro Regional de Animadores/as 
da PJM

9 Sábado Conselho de Classe - Anos Finais e Ensino Médio

11 Segunda-feira Homenagem Dia das Mães Educadoras | Diálogo com as 
famílias Anos Finais e Ensino Médio

12 Terça-feira Missa da família 

14 Quinta-feira Formação Continuada – Recrutamento, Seleção e Desliga-
mento

19 Terça-feira 2º Ciclo de Debates com as famílias - Anos Finais

20 Quarta-feira Nascimento de São Marcelino Champagnat

23 Sábado Formação Marista de Colaboradores 

25 Segunda-feira
Prova por área do conhecimento - MAT - Anos Finais e Ensi-
no Médio | Formação em Educação Inclusiva - professoras 
Educação Infantil e Anos Iniciais 

25 a 17/6 1° Workshop PDLM Tático

26 Terça-feira
Prova por área do conhecimento - LING - Anos Finais e En-
sino Médio |3º Ciclo de debates com as famílias - Educação 
Infantil

27 Quarta-feira Prova por área do conhecimento - CH - Anos Finais e Ensino 
Médio 

28 Quinta-feira Prova por área do conhecimento - CN - Anos Finais e Ensino 
Médio 

29 Sexta-feira 3ª ação do Projeto #Juntos - Anos Iniciais l Encontro Regional 
de Animadores da PJM

30 Sábado Sábado Letivo - Olimpíadas esportivas - Anos Finais e Ensino 
Médio
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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 Dia da semana Atividade/Evento

6 Sábado Dia de Champagnat | 3º Encontro de Iniciação Científica - 
Anos Finais e Ensino Médio

11 Quinta-feira Feriado de Corpus Christi

12 Sexta-feira Recesso de Corpus Christi

14 a 21 Intercâmbio Cultural Marista Chile/Brasil

15 Segunda-feira Prova de segunda chamada PA - Turno Oposto 

15 a 17 2° Workshop PDLM Estratégico

15 a 19 Conselho de classe Anos Iniciais - 1º semestre

16 Terça-feira 4º Ciclo de debates com as famílias - Ensino Médio

17 Quarta-feira 2° Workshop PDLM Estratégico

18 Quinta-feira Prova de Recuperação Semestral - Anos Finais e Ensino 
Médio - 18/6 a 1/7

19 Sexta-feira Envio de pareceres 1º semestre - Educação Infantil 

20 Sábado Festa Junina 2020 

23 Terça-feira Conselho de Classe - Educação Infantil 

25 Quinta-feira 5º Ciclo de debates com as famílias - Anos Iniciais

ANOTAÇÕES
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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 Dia da semana Atividade/Evento

4 Sábado Dia da Família com a PJM

7 a 9 Semana de Literatura e outras artes

8 Quarta-feira 4ª ação do projeto #Juntos - Anos Iniciais

9 Quinta-feira Prova de Segunda Chamada PR - Anos Finais e Ensino Médio 
- Turno Oposto | Encontro de Assistentes Sociais 

10 Sexta-feira Seminário de Governança e Gestão da Rede Marista

11 Sábado Sábado Letivo - Mostra de Iniciação Científica Anos Finais e 
Ensino Médio 

12 Domingo

13 Segunda-feira
Prazo final para digitação dos resultados do 1º Semestre - EI, 
EF e EM | Encerramento do 1º semestre letivo | Formação 
em Educação Inclusiva - Anos Finais e Ensino Médio

14 Terça-feira Abertura de inscrições novos estudantes 2021 | Início do 2º 
semestre letivo

17 e 18 Retiro local da PJM 

18 Sábado Sábado Letivo - Entrega dos Resultados do 1º semestre - EI, 
EF e EM | Diálogo com as famílias

20 Segunda-feira Lançamento da Campanha de Captação e Fidelização 2021 

20 a 24 28º Vidamar I

23 Quinta-feira 23/7 a 2/8 - Recesso dos estudantes | Jornada Pedagógica 

28 a 31 Missão Jovem Marista

ANOTAÇÕES
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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 Dia da semana Atividade/Evento

3 a 7  Vivências com as famílias - Educação Infantil e Anos Iniciais 

9 a 16 Intercâmbio Cultural Marista Brasil/Chile

10 Segunda-feira Homenagem Dia dos Pais Educadores | Simulado FTD - EM

10 a 12 2° Workshop PDLM Tático

11 Terça-feira Dia do Estudante | Simulado FTD - EM | Missa da novena - 
Nossa Senhora da Glória 

12 Quarta-feira Reunião famílias bolsistas - Renovação 2021 - Grupo 1 

13 Quinta-feira Reunião famílias bolsistas - Renovação 2021 - Grupo 2 | 6º 
ciclo de debates - Educação Infantil ao Ensino Médio

14 Sexta-feira Ação Dia do Marista 

15 Sábado Dia do Marista - Assunção de Nossa Senhora 

16 a 22 Semana Vocacional 2020

22 e 23 Assembleia da Federapames 

23 Domingo Assembleia da Federapames

24 Segunda-feira Formação Educação Inclusiva para professores - Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

29 e 30 Encontro Provincial de Animadores da PJM

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES

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 Dia da semana Atividade/Evento

1 a 4 Semana da Pátria

7 Segunda-feira Feriado de Independência

8 a 11 Semana Amarela

10 Quinta-feira 5ª ação do Projeto #Juntos - Anos Iniciais

11 e 12 2º Simpósio - Juventudes Contemporâneas

14 Segunda-feira 1ª ação de transição da Educação Infantil para o 1º ano EF | 
3° Workshop PDLM Estratégico

15 a 18 Terça-feira Semana Farroupilha 

14 a 16 3° Workshop PDLM Estratégico

18 a 19 Retiro local do Grupo de Voluntariado

19 Sábado
Conselho de Classe - Anos Finais e Ensino Médio | Sábado 
Letivo - Mostra de Iniciação Científica Educação Infantil e 
Anos Iniciais 

21 Segunda-feira Conselho de Classe - Anos Finais e Ensino Médio

23 Quarta-feira Formação Continuada – Recrutamento, Seleção e Desliga-
mento

24 Quinta-feira
Segunda chamada de PC - Turno Oposto | Mostra Marista de 
Iniciação Científica | Festival Marista de Robótica + Mostra 
Marista de Arte

24 e 25 Oficina de Capacitação do Programa de Formação Marista de Colaboradores

25 Sexta-feira Festival Marista de Robótica + Mostra Marista de Arte 

28 Segunda-feira Diálogo com as famílias - Anos Finais e Ensino Médio
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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 Dia da semana Atividade/Evento

1 Quinta-feira Simulado FTD - EM | Reunião com famílias do N3 - Transição 
para o 1º ano EF

2 Sexta-feira Simulado FTD - EM

3 e 4 Eleições Municipais - 1º Turno 

5 a 9 Comemoração Dia do Educador | Semana da Criança

12 Segunda-feira Feriado Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças

13 Terça-feira Antecipação do Dia do professor

15 Quinta-feira Dia do educador

16 e 17 Maristão - Etapa 1

19 Segunda-feira
Formação de Educação Inclusiva - Educadores Educação 
Infantil e Anos Iniciais | Prova por área do Conhecimento CN 
- Anos Finais e Ensino Médio | 3° Workshop PDLM Tático

19 a 23 29º Vidamar 

20 Terça-feira Prova por área do Conhecimento CH - Anos Finais e Ensino 
Médio | 3° Workshop PDLM Tático 

21 Quarta-feira Prova por área do Conhecimento MAT - Anos Finais e Ensino 
Médio | 3° Workshop PDLM Tático 

22 Quinta-feira Prova por área do Conhecimento LING - Anos Finais e Ensino 
Médio 

23 Sexta-feira 29º Vidamar 

24 Sábado Eleições Municipais - 2º Turno | Encontro Formativo Ensino 
Médio

25 Domingo Eleições Municipais - 2º Turno 

26 Segunda-feira Formação Marista de Colaboradores

29 Quinta-feira Prova de segunda chamada - PA - Anos Finais e Ensino Médio 
- Turno Oposto
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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 Dia da semana Atividade/Evento

2 Segunda-feira Feriado de Finados

3 Terça-feira Projeto Rumo ao Ensino Médio - 3 a 6 | 3 a 13 - Período de 
Campanha das Chapas do Gea 2021

6 e 7 Sexta-feira Maristão - Etapa 2

9 Segunda-feira 4° Workshop PDLM Estratégico

10 Terça-feira Conselho de classe - 2º semestre - Educação Infantil | 4° 
Workshop PDLM Estratégico

11 Quarta-feira 4° Workshop PDLM Estratégico

12 Quinta-feira
Conselho de classe - 2º semestre - Anos Iniciais - 12 a 19 | 
Prova de recuperação Semestral Anos Finais e Ensino Médio 
- 12 a 25

14 Sábado Encontro de Jovens Maristas

15 Domingo Feriado Proclamação da República

16 Segunda-feira Envio dos pareceres da Educação Infantil - 2º semestre | 
Eleição Gea 2021

19 Quinta-feira Celebração de Ação de Graças pela conclusão do Ensino 
Fundamental - PUCRS

21 Sábado Acordes Finais da Educação Infantil

23 Segunda-feira Festa dos Aniversariantes do Semestre

23 a 27 Terça-feira Rematrículas 2021

26 Quinta-feira Prova de segunda chamada de PR - Anos Finais e Ensino 
Médio - Turno Oposto

26 Quinta-feira Celebração de Ação de Graças pela Conclusão do EM l PUCRS

30 Segunda-feira Prazo final para digitação dos resultados do 2º Semestre - EI, 
EF e EM
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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 Dia da semana Atividade/Evento

1 Terça-feira Encerramento do Voluntariado 

4 Sexta-feira Encerramento da PJM 

5 Sábado Sábado Letivo - Entrega dos Resultados do 2º semestre - EI e 
Anos Iniciais  

8 Terça-feira
Aniversário PMBSA 5 anos | Término do 2º semestre letivo - 
EI, EF e EM | Entrega dos Resultados do 2º semestre - Anos 
Finais e EM

9 e 10 Exames Finais - Anos Iniciais 

9 a 15 Exames Finais - Anos Finais e Ensino Médio

9 a 23 Colônia de Férias de Verão - Etapa 1 

11 Sexta-feira Festa de Final de Ano Educadores |Conselho de Classe Final 
- Anos Iniciais

14 Segunda-feira Matrículas 2021 |Jornada Pedagógica - 16 a 18

15 Terça-feira Matrículas 2021 | Entrega dos resultados finais - Anos Ini-
ciais

16 Quarta-feira Matrículas 2021 | Conselho de Classe Final - Ensino Médio 

17 Quinta-feira Conselho de Classe Final - Anos Finais 

18 Sexta-feira Entrega dos Resultados Finais - Anos Finais e Ensino Médio | 
Cerimônia de Conclusão do Ensino Médio 

21 e 22 Período de revisão dos exames finais 

24 Quinta-feira Recesso de Natal

25 Sexta-feira Feriado Natal

29 e 30 Matrículas Progressão Parcial

31 Quinta-feira Recesso Ano Novo
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