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

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

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

Missão

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

Visão

Ser um Colégio de excelência educativa, através da formação integral em 
constantes processos de inovação, apoiados na tradição marista.
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NOSSO JEITO DE EDUCAR
Tornar os estudantes protagonistas de seu próprio conhecimento e os educadores 
mediadores desse processo. Esse é o desafio do Marista Champagnat, com a 
efetivação da Matriz Curricular. A Matriz do Colégio dá espaço para o professor 
propor, como também possibilita que os estudantes sinalizem novas alternativas 
e caminhos para a construção de aprendizagens significativas e contextualizadas, 
em um movimento que busca respeitar as particularidades de cada turma e o 
interesse dos estudantes. O propósito é oportunizar que os estudantes apliquem o 
conhecimento apreendido no seu cotidiano, nas suas relações e, futuramente, na 
vida profissional e no mercado de trabalho.

Horário regular de aula

Manhã: 7h30 às 11h50

Tarde: 13h30 às 17h50
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ADAPTAÇÃO ESCOLAR
O 1º ano do Ensino Fundamental é uma fase marcante na vida escolar e representa 
o ingresso das crianças no mundo da escrita e da leitura. Durante as primeiras 
semanas de aula, os estudantes conhecem os novos espaços, vinculam-se aos 
colegas, à professora e constroem coletivamente as combinações do ano. Para isso,   
importante que os responsáveis estimulem a autonomia.

Durante as primeiras semanas de aula o Colégio irá criar o ambiente adequado 
para o estabelecimento de vínculos de confiança entre as professoras e as crianças. 
Para isso, solicitamos aos pais e acompanhantes que permitam essa aproximação, 
deixando o espaço para a ação dos educadores. Evitar brincadeiras com a criança e 
deixá-la em contato com o grupo de colegas e educadores é importante para que 
ela possa conquistar esse novo espaço.

As aulas têm horário normal desde o primeiro dia. Como as crianças vivem de 
forma singular ao processo de adaptação e a esse novo desafio, acompanhamos 
e observamos cada estudante e sua família em suas necessidades. No entanto, 
ressaltamos o quanto é importante que os pais se mostrem seguros e confiantes 
ao deixar seus filhos no espaço escolar, bem como cumpram com os combinados 
realizados com o Colégio. Caso seja necessário, serão elaboradas estratégias 
diferenciadas, contemplando horários reduzidos em determinados casos.

É muito importante o olhar atento e a escuta em casa para perceber como a criança 
está sentindo-se neste novo ambiente, para que pais e escola tenham a certeza de 
que o estudante está adequadamente integrado à nova rotina escolar.

Família e escola devem estar em sintonia e toda e qualquer necessidade 
deve ser comunicada ao Serviço de Orientação Educacional (SOE), para que o 
acompanhamento da adaptação seja ainda mais qualificado.
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PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO
Tarefas de casa

O ingresso das crianças no Ensino Fundamental é carregado de novidades e 
descobertas. Um novo ciclo escolar inicia e as famílias precisam estar preparadas 
para apoiar os seus filhos, bem como compreender os processos à que eles serão 
submetidos. Abaixo relacionamos algumas orientações e sugestões de como todos 
podem se envolver sem comprometer a aprendizagem da criança.

Toda tarefa enviada para casa já foi discutida em sala de aula e os estudantes já têm 
informação de como realizá-la. No início de ano é comum as crianças necessitarem 
da presença dos pais ao lado para explicar a tarefa ou ajudá-las na resolução. 
Objetiva-se que o estudante retorne para a escola com a tarefa realizada e em 
condições de falar a respeito dela, expor suas ideias e relatar suas aprendizagens. 

Pode acontecer dos estudantes receberem atividades diferentes dentro de uma 
mesma turma, o que oportuniza o desenvolvimento de competências específicas e 
estratégias para a aprendizagem. Quando os estudantes levam tema para casa, ele 
precisa ser valorizado pela família.

Auxílio da família

Muitos fatores contribuem na hora da criança realizar o tema de casa. Orientamos 
que os pais, responsáveis, possam ajudá-los da seguinte forma:

• Oportunizando um local apropriado para a realização da tarefa, com boa 
iluminação e que favoreça à concentração.

• Estabelecendo um horário específico para estudo.

• Incentivando a pintura dos desenhos que compõem o tema para que o estudante 
vá trabalhando a sua motricidade fina.
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• Acompanhando a realização da tarefa e ouvindo o que a criança tem a dizer  sobre 
a atividade.

• Revisando a organização do material escolar do estudante.

NOSSOS DIFERENCIAIS
Projetos pedagógicos

Os projetos pedagógicos incentivam a criação, a investigação, a experimentação 
e a construção de conhecimentos a partir de problematizações, debate de 
ideias e trabalhos em grupo. Assim, promovem a organização do processo de 
aprendizagem, proporcionando vivências que estimulam as múltiplas linguagens. 
Destaca-se neste nível de Ensino o Projeto Borboletizando, realizado durante o ano 
letivo, que  culmina com uma apresentação artística elaborada em conjunto com os 
estudantes, a partir das atividades que envolveram o projeto.

Currículo aberto

Os estudantes são convidados a construir os projetos com os professores, 
tendo como referência a Matriz Curricular Marista. Dessa forma, atuam como 
protagonistas desse processo, contribuindo com seus conhecimentos e saberes, 
valores e identidades. Juntos, todos buscam a construção do saber coletivo.

Tecnologias Educacionais

A tecnologia está incorporada aos projetos pedagógicos, proporcionando a 
construção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, 
promovendo, assim, uma nova cultura de aprendizado. Os recursos tecnológicos 
disponíveis constituem instrumentos de mediação e investigação.
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Living English

Com um método de ensino baseado na habilidade de comunicação, as aulas de 
Língua Inglesa acontecem em ambientes diferenciados e com material didático 
especializado. As turmas são divididas em dois grupos, o que possibilita maior troca 
entre os colegas e permite que o professor acompanhe e interaja melhor com cada 
estudante, potencializando a conversação.

Integração com a PUCRS

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

Turno Integral

O Turno Integral do Colégio Marista Champagnat tem como objetivo proporcionar 
experiências e aprendizagens que promovam o desenvolvimento integral dos 
estudantes. A proposta é voltada para quem está matriculado da Educação Infantil 
ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A partir da metodologia de projetos, os estudantes se tornam protagonistas ao 
sugerir temas para investigação que despertem a curiosidade e a construção de 
novos conhecimentos, iniciando seu percurso na iniciação científica.

As atividades promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas, relacionais, 
socioafetivas, culturais, tecnológicas, além do cuidado com uma alimentação 
saudável, orientação para hábitos de estudo, formação para valores e lazer. As 
atividades realizadas são: Brincar Criativo, Corpo e Movimento, Everyday English, 
Hábitos de Estudo, Projetos Interdisciplinares, Psicomotricidade e Ritmos e Sons.

A contratação desse serviço pode ser de, no mínimo, dois e, no máximo, cinco dias 
na semana. A matrícula deve ser realizada online através do site do Colégio ou pelo 
aplicativo Marista Virtual (App Store e Google Play).
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A avaliação dos estudantes é feita diariamente, através de acompanhamento e 
observação dos professores. São processos contínuos da evolução do estudante 
no seu processo de aprendizagem. O resultado avaliativo é expresso através de 
Parecer Descritivo, elaborado pelo docente, contendo indicadores que revelam 
o domínio dos conhecimentos e habilidades, considerando-o aprovado ou não. 
A comunicação dos resultados é realizada ao final de cada trimestre aos pais ou 
responsáveis pelo estudante.

Estudos de Recuperação

Os Estudos de Recuperação ocorrem de forma contínua e processual, sendo 
oferecidos aos estudantes com baixo rendimento escolar diagnosticado durante 
o processo de ensino e aprendizagem. Esses estudos ocorrem inicialmente na 
sala de aula, desenvolvidos pelo próprio professor. Se tais procedimentos não 
forem suficientes para o estudante aprender, os estudos de recuperação poderão 
ser feitos no turno inverso, ao longo do ano letivo de acordo com o nível de 
ensino, em determinados componentes curriculares e com acompanhamento de 
monitores de aprendizagem.

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

Os assuntos abordados estão relacionados com os temas trabalhados nos níveis de 
ensino e são realizados dentro e/ou fora do ambiente escolar.

Acreditamos que a formação do estudante deve ser em tempo integral, 
desenvolvendo diferentes habilidades dentro e fora de sala de aula. Para que isso 
seja possível, o Colégio oferece Turno Integral e o Turno Vespertino (atividades 
artísticas, esportivas e de solidariedade). A relação completa pode ser consultada 
no site da escola.

ENCONTROS
DE FORMAÇÃO

ATIVIDADES EXTRAS



14

Assistência educacional

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

Biblioteca

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

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

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

Central de Relacionamento

Setor responsável pelas matrículas de novos estudantes no Colégio. 

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

Comunicação

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

NOSSOS SETORES
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projetos e programas estabelecidos, com vistas ao relacionamento com os 
diferentes públicos.

Direção

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

Diretora: Simone Engler Hahn

Vice-Diretora Administrativa: Vera Lúcia de Matt os Galafassi

Vice-Diretora Educacional: Shirley Sheila Cardoso

Primeiros Socorros

Setor responsável por atender estudantes que necessitam de primeiros socorros. 
Para medicar é necessário o envio do medicamento, mediante receituário médico 
enviado por seu responsável via agenda escolar e autorização por escrito dos pais. 
Caso o estudante necessite de medicação constante, os pais e/ou responsáveis 
devem deixar o medicamento no setor de Primeiros Socorros, que o administrará. 
Em caso de necessidade, o setor entra em contato com a família do estudante, além 
de contar com a assistência da SOS Vida.

Horário de Funcionamento: das 7h30 às 18h30

Recepção

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

Recepção Principal: das 7h às 20h

Recepção Secundária: das 7h às 19h15

Secretaria

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

Horário de funcionamento: das 7h30 às 18h (sem fechar ao meio-dia).

Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)

Responsável pelas questões pedagógicas do Colégio. Realiza o acompanhamento 
e o direcionamento das ações do processo de ensino e aprendizagem, atuando 
diretamente com os professores. Também realiza a mediação da gestão de 
resultados que envolvem as atividades realizadas em sala de aula.

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)

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

Serviço de Orientação Educacional (SOE)

Responsável pelo acompanhamento e orientação no processo de ensino e 
aprendizagem do estudante com vistas à educação integral, bem como na 
adaptação, na integração e na convivência, incluindo hábitos de estudos e questões 
do desempenho escolar.

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

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

Telefonia

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

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

Horário de funcionamento: das 7h30 às 18h (sem fechar ao meio-dia).

Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Champagnat 
(Apamecham)

A Apamecham incentiva e colabora para a integração entre pais e professores. Em 
conjunto com a Direção, realiza atividades culturais, sociais e esportivas que vêm ao 
encontro das necessidades e interesses da comunidade escolar.

Centro de Educadores do Marista Champagnat (CEC)

O Centro de Educadores do Marista Champagnat (CEC) congrega os membros da 
comunidade acadêmica. Seu objetivo é proporcionar aos mesmos uma convivência 
afetiva, saudável e harmoniosa. Para cumprir com suas finalidades, a associação 
realiza, ao longo do ano, diversas atividades de cunho social, cultural e esportivo. 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)

O objetivo principal da Cipa é fazer a integração dos funcionários administrativos, 
docentes, terceirizados e discentes com o enfoque no processo de ações educativas, 

NOSSAS ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS
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na tentativa de minimizar situações que prejudiquem a saúde e/ou limitem a 
qualidade de vida.

Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP)

O CTAP é o grupo gestor do Colégio, responsável pela tomada de decisões e discussão 
de temas importantes da rotina escolar. A equipe é composta por representantes 
de diferentes setores do Colégio.

Grêmio Estudantil Marista Champagnat (GEC)

A equipe do GEC, eleita e formada por estudantes do 6º ano EF ao 3º ano EM, 
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.

Grupo do Voluntariado

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

Pastoral Juvenil Marista (PJM)

Espaço de participação de adolescentes e jovens do 7º ano EF ao 3º ano EM para 
a formação de lideranças através da socialização, da construção da consciência 
crítica, da vivência da espiritualidade cristã e do carisma Marista.
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Os espaços físicos que compõem um ambiente escolar não são neutros. São 
permeados por significados que contribuem para construção da aprendizagem e 
para o cultivo de relações saudáveis. O ambiente revela nossa intencionalidade 
pedagógica: há um currículo em movimento que se manifesta nos espaço-tempos e  
arquiteturas escolares, por onde circulam conteúdos, experiências, aprendizagens, 
culturas e afetos.

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

NOSSOS ESPAÇOS

SEGURANÇA

Assistência médica conveniada

Parceria com a SOS Vida, disponibilizando pronto atendimento em caso de acidentes 
com estudantes, educadores e famílias durante as atividades escolares.
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Assistentes de convivência

Educadores responsáveis por orientar os estudantes e supervisionar a entrada, 
saída e os recreios, bem como os ambientes de circulação.

Controle de entrada e saída

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

Monitoramento

Circuito interno de câmeras para monitoramento.

Seguro Educacional

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

Sistema de segurança

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

Uniforme estudantil

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

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

Orientações sobre o uso do uniforme:

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

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

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

Lojas autorizadas para venda de uniformes estudantil do Marista Champagnat:

Pleiade Uniformes

A loja possui vendas online através do site www. pleiadeuniformes.com.br   e 
também atende as famílias no Colégio Marista Champagnat, das 9h às 18h30.

Contatos: (51) 3737-7139. E-mail: uniformes@pleiadeuniformes.com.br

RVM Indústria do vestuário

A loja possui vendas online através do site www.rvmuniformes.com.br   e também 
atende as famílias na loja física, na Av. Elias Cirne Lima 599, de segunda à sexta das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 18h. Sábados das 8h30 às 12h.

Contatos: (51) 98433-1497. E-mail:  atendimento@rvmmoda.com.br
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Agenda Estudantil

A agenda, entregue no primeiro dia de aula, é utilizada pelos estudantes da 
Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental e deve estar sempre em posse 
do estudante.

Ela é um dos principais canais de comunicação entre a família e a escola. Por 
meio dela, são enviadas as circulares com autorizações para saídas de estudo e 
outras informações importantes da rotina escolar. É também uma ferramenta de 
identificação do estudante para o acesso ao Colégio em caso de atraso.

Marista Virtual

Utilizada pelos estudantes a partir do 4º ano EF, o Moodle é um sistema de 
administração de atividades educacionais online, em ambientes virtuais voltados 
para a aprendizagem de todos os níveis de educação do Marista Champagnat.

Nesse espaço, é possível que o estudante coloque trabalhos para entregar aos 
professores, bem como os professores disponibilizem materiais para estudo, 
trabalhos e atividades para os estudantes.

É importante ressaltar que o Moodle é a única ferramenta que pode ser 
utilizada para envio de materiais para estudo, trabalhos e atividades entre 
professores e  estudantes.

NOSSOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
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São três os públicos que acessam as informações acadêmicas do Marista Virtual:

• Estudante – notas e dados cadastrais.

• Famílias – boletins, atrasos, declaração de Imposto de Renda.

• Educador – notas e faltas e envio de arquivos no portal do professor.

Agenda: todas as atividades programadas para o ano encontram-se no link Agenda 
abaixo do Marista Virtual. Clicando ali é possível ver a programação de todos 
os meses do ano. Essa é a principal ferramenta para confirmar eventos, pois é 
atualizada diariamente.

Aplicativo Marista Virtual

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

• consulta financeira;

• agenda do Colégio;

• boletim – Anos Finais e Ensino Médio;

• avisos direcionados;

• informações institucionais;

• publicações/notícias;

• atualização de dados;

• rematrícula no turno regular;

• rematrícula no Turno Integral;

• acesso às notas parciais – Anos Finais e Ensino Médio.

Carteirinha Estudantil

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

Em caso de extravio da carteirinha, o estudante deverá solicitar e pagar à Secretaria 
a produção de uma nova Carteirinha Estudantil.

Circulares

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

Fale Conosco

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

Fanpage

A fanpage do Marista Champagnat (facebook.com/maristachampagnat) é 
atualizada diariamente com notícias relacionadas ao cotidiano escolar.

Rematrícula online

Para a comodidade das famílias que já frequentam a escola, a rematrícula é realizada 
de forma online, por meio do Marista Virtual, no site do Colégio, ou através do 
aplicativo Marista Virtual, que pode ser baixado no smartphone ou tablet.

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

Revista Em Família

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

Site

O site do Marista Champagnat é atualizado diariamente com notícias relacionadas 
ao cotidiano escolar, calendários de provas, álbuns de fotos dos principais eventos, 
vídeos e demais comunicados de interesse da comunidade escolar.

SMS

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

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

São direitos do estudante:

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

b) valer-se dos serviços oferecidos pelo Colégio;

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

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

NOSSA POLÍTICA
DE CONVIVÊNCIA
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e) conhecer o Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele;

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

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

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

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

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

k) solicitar esclarecimentos sobre a sua avaliação;

l) conhecer e vivenciar a filosofia marista.

Deveres do estudante

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

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

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

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

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

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

f) respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, 
tratando-as com urbanidade;
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g) participar das comemorações, celebrações religiosas, cívicas e de outras 
atividades complementares para as quais for solicitado, tendo atitudes de respeito;

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

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

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

k) ser assíduo e pontual nas atividades escolares;

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

m) conhecer e cumprir o Regimento Escolar;

n) agir em consonância com a filosofia da instituição marista, pondo-se em atitude 
de respeito e harmonia com o ambiente escolar.

Normas de convivência

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

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

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

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

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

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

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

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

h) promover política partidária nas dependências ou nas imediações do Colégio;
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i) usar indevidamente nome, emblemas ou símbolos do Colégio;

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

k) rasurar documentos referentes à vida escolar;

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

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

n) fazer apologias que contrariam os valores da educação marista;

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

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

q) usar de meios ilícitos nos trabalhos específicos de avaliação da aprendizagem;

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

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

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

Medidas Pedagógico-Educativas

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

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

a) aconselhamento;

b) advertência verbal ou escrita;

c) comunicado por escrito ao responsável pelo estudante;

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

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

f) cancelamento da matrícula.

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

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

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

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

Chegada à sala de aula e horário de saída

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

Os pais devem buscar os estudantes do 1º ao 3º ano EF na sala de aula com as 
professoras. A entrega do estudante para outros responsáveis apenas será realizada 
mediante autorização formal feita pela família, com antecedência.

Após as 17h50 os estudantes são encaminhados para a sala de espera, onde 
permanecerão até as 18h15. Após este horário os estudantes são levados para a 
atividade assistida, coordenada por monitores de aprendizagem, e será cobrado o 
valor da atividade. A atividade assistida acontece até as 19h.

Os estudantes do 4º e 5º ano EF já têm autonomia para irem ao encontro  os  
responsáveis, no pátio do Colégio, ou dirigirem-se às atividades do turno vespertino.

Saídas antecipadas

Devem ser comunicadas via agenda e somente poderão ocorrer mediante a 
autorização do núcleo responsável por este nível de ensino.

Material Escolar

Orienta-se que na mochila, deve vir diariamente: lanche, guardanapo de tecido 
limpo, estojo, agenda e material do tema de casa: caderno, pasta ou livro. Destaca-
se a importância de envolver os estudantes nessa tarefa diária de organizar o 
material escolar, auxiliando assim na construção da autonomia e responsabilidade 
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com seus pertences. O estojo utilizado pelo estudante deve ser simples e leve para 
colaborar com a diminuição do peso da mochila. Nele deve conter lápis de escrever, 
lápis de cor, apontador, cola, borracha e tesoura. Os demais materiais solicitados 
na lista de material escolar deverão ser entregues à professora no momento da 
entrevista individual ou no final do turno de aula.

Realização de hábitos alimentares saudáveis

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

Brinquedos e Jogos

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

Medicação

A escola não possui medicamentos à disposição. Se a criança necessitar tomar 
algum medicamento, a família deverá entregá-lo no Setor de Primeiros Socorros 
com a receita médica. Também se orienta que seja anotado na agenda escolar 
para que a professora saiba do uso da medicação. Nenhum medicamento deve ser 
deixado na mochila da criança sob o risco da utilização indevida.

Agendamento de Horário

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

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

• Serviço de Orientação Educacional (SOE) – para assuntos que dizem respeito à 
adaptação, ao convívio e às situações de aprendizagem.
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• Serviço de Coordenação de Turno (SCT) – para assuntos de organização escolar, 
como entrada, saída e autorizações.

Saídas de Campo

As saídas ocorrem mediante comunicado prévio, via circular, em que constam todas 
as informações relevantes, assim como a autorização de participação que deve ser 
enviada devidamente preenchida e assinada no prazo estabelecido.

Bilhetes/assinaturas

O estudante que levar anotação na agenda, no caderno, ou comunicado avulso, 
deve apresentar, no dia seguinte, a assinatura dos responsáveis a quem fez a 
anotação. As comunicações do Colégio com as famílias são feitas por meio de 
circular impressa e/ou por e-mail.

Comemorações de aniversários

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

Achados e perdidos

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

Biblioteca – empréstimos, multas e/ou penalidades

Empréstimos

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

Para o empréstimo domiciliar na:

• Biblioteca Central – o estudante ou usuário pode retirar até 3 (três) obras, sendo 
obrigatório a apresentação do cartão escolar ou documento com foto (RG ou 
carteira de passagem escolar). O prazo para devolução é de (três) dias para livros 
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didáticos e de 7 (sete) dias para obras de literatura, podendo renovar por até 3 
(três) vezes, desde que não haja reserva de outro usuário.

• Biblioteca Infantil – o estudante deverá apresentar a carteira escolar, podendo 
retirar até 3 (três) obras ou de acordo com a combinação da professora com a 
turma. Em casos de pendência, a Biblioteca envia bilhete avisando a família.

Multas e/ou penalidades

Todos os estudantes que estiverem com material pendente não poderão realizar 
novas retiradas até que a pendência seja solucionada. 

Estudantes do 1º ao 5º ano EF, ao atrasarem a devolução de materiais, terão 
penalidade de atraso, a qual converte o período atrasado e quantidade de obras 
em doação de gibis ou livros:

• Até 7 dias – doa 1 história em quadrinhos (gibi).

• De 8 a 14 dias – doa 2 gibis.

• De 15 a 21 dias – doa 3 gibis ou 1 livro de literatura editado após 2015.

Responsabilidade

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

Cantina escolar

A Cantina Seventeen, oferece lanches e refeições variadas, além do serviço de 
buffet e pratos na hora do almoço. Caso haja interesse, a família ou estudante 
deverão contatar diretamente a Cantina e contratar o serviço.
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Estacionamento

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

Público geral

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

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

2º) Retire o tíquete de abono com a Recepção do Colégio Marista Champagnat. 
3º) No momento de saída, dirija-se diretamente às cancelas portando o tíquete 
retirado na entrada e o tíquete de isenção fornecido pela escola.

4º) Aproxime do painel leitor o tíquete de isenção fornecido pelo Colégio, seguido 
do tíquete retirado da máquina na entrada (um isenta o outro).

Famílias do 1º ano EF que possuem cartão de estacionamento

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

Estacionamento rotativo

Com acesso pela Avenida Bento Gonçalves, possuímos estacionamento rotativo 
para visitantes. 

Transporte escolar

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

Ascomk – Assessoria de Comunicação e Marketing

Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre

CEC – Centro de Educadores do Champagnat

Cesmar – Centro Social Marista

Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CTAP – Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico

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

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

Enem – Exame Nacional de Ensino Médio

Elpe – Equipe Local de Planejamento Estratégico

EM – Ensino Médio (1º a 3º ano EM)

ERI – Equipe de Relacionamento Interno

Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres

GEC – Grêmio Estudantil Champagnat

Maristão – Jogos interescolares maristas

MChFM – Movimento Champagnat da Família Marista

PEM – Patrimônio e Espiritualidade Marista

PJM – Pastoral Juvenil Marista

PIC – Projeto de Iniciação Científica

P1 e P2 – Prova 1 e Prova 2

SIGLAS
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PR – Prova de Recuperação

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

Sima – Sistema Marista de Avaliação

Sinepe – Sindicato do Ensino Privado

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

TE – Tecnologias Educacionais

TI – Tecnologia da Informação

Toefl – Test of English as a Foreign Language

Umbrasil – União Marista do Brasil
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FEVEREIRO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

CALENDÁRIO 2019

Data Atividade/Evento Local

2 Feriado de Nossa Sra. Dos Navegantes  

12 Reunião de Pais Educação Infantil | 18h30 Auditório

11 a 15 Jornada Pedagógica para os professores Auditório

14 Reunião com as Novas Famílias Anos Finais e EM | 18h30 Miniauditório

18 Início do Ano Letivo e início do 1º trimestre para os estudantes 
novos  

19 Início do Ano Letivo e início do 1º trimestre para os estudantes 
veteranos  

20 Reunião de Pais do 2º ano EF |18h30  

20 Reunião de Pais do Turno Integral |18h30 Auditório

21 Reunião de Pais do 3º ano EF |18h30 Auditório

22 Inauguração da Sede do GEC com os Estudantes | recreios Cantina|Sede 
GEC

26 Reunião de Pais do 4º ano EF |18h30 Auditório

26 e 27 Encontro de Assessores/as da PJM Caju

27 Reunião de Pais do 5º ano EF |18h30 Auditório

28 Encontro de Novos Pastoralistas Caju
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MARÇO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Data Atividade/Evento Local

1 a 29

Período de Escolha de Representantes de Turma – Anos Finais 
e EM  | manhã e tarde Salas de Aula

Início do Período de Pré-Conselho Diagnóstico Anos Finais e 
EM |manhã e tarde Salas de Aula

4 Recesso de Carnaval  

5 Feriado de Carnaval  

6 Quarta-feira de Cinzas | Expediente Administrativo e 
Pedagógico no turno da tarde | 12h

11 Fotos para Carômetro | Manhã: 111 e 121 - Tarde: N1A, N1B 
e N1C Miniauditório

11 a 15 Projeto 6º ano EF Meu Jeito de Aprender |manhã e tarde Salas de Aula

12 Fotos para Carômetro | Manhã: 151, 161 e 162 - Tarde: N2A 
e N2B Miniauditório

13
Fotos para Carômetro | Manhã: 171 e 172 Miniauditório

Reunião de Pais do 6º e 7º ano EF |18h30 Salas de Aula

14
Reunião de Pais do 8 º e 9º ano EF  |18h30 Salas de Aula

Fotos para Carômetro | Tarde: 112, 113 e 114 Miniauditório

15

Reencontro do Voluntariado e PJM |tarde Sala da PJM e 
Capela

Projeto 6º ano EF  Meu Jeito de Aprender - término |manhã 
e tarde Salas de Aula

Fotos para Carômetro | Manhã: 181 e 182 - Tarde:  115, 122 
e 123 Miniauditório

16 Encontro Formativo Professores da  Educação Infantil e Anos 
Iniciais | manhã e tarde PUCRS

18 a 30 Início das entrevistas com as Novas Famílias |manhã e tarde Salas de atendi-
mento

18 a 12/4 Campanha solidária de Páscoa |manhã e tarde Sala de aula

18 a 05 Início das entrevistas com os Novos Estudantes | manhã e 
tarde

Salas de atendi-
mento

18 Fotos para Carômetro | Manhã: 191 e 192 - Tarde: 124, 132 e 
133 Miniauditório

18 Reunião de Pais Educação Infantil para apresentação de 
Projetos | 18h30 Sala de Aula EI
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19
Reunião de Pais do 1º Ano EF para apresentação de Projetos 
|18h30 Salas de Aula

Reunião Bioclube - 6º ano EF |manhã e tarde Miniauditório

20 Fotos para Carômetro | Manhã: 193 e 211 Miniauditório

20 Reunião de Pais do 1º, 2º, 3º ano EM |18h30 Salas de Aula

21 Fotos para Carômetro | Tarde: N3A, N3B e N3C Miniauditório

21 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

22 Fotos para Carômetro | Tarde: 134, 142 e 143 Miniauditório

22 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

23 Reunião de presidentes, vice-presidentes e assessores das 
Associações de Pais e Mestres Sede Marista

25 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

25 a 27 Workshop do Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
Maristas para Gestores |manhã e tarde Marista Rosário

25 e 26 Encontro de TI e TE | manhã e tarde Caju

26 Acolhida aos diretores Maristas do Peru Sala de Reuniões

26 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

27 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

27 Missa Mensal |18h30 Capela

28 Provas Anos Finais e EM | P1 |manhã e tarde Salas de Aula

28 e 29 Encontro de apoio administrativo Secretaria, RH e Tesouraria 
|manhã e tarde Caju

29 Fotos para Carômetro | Manhã: 131 e 141 - Tarde: 144, 152 e 153 Miniauditório

29 Término do Período de Escolha de Representantes de Turma 
Anos Finais e EM | manhã e tarde Salas de Aula

29 Término do Período de Pré-Conselho Diagnóstico Anos Finais e 
EM  | manhã e tarde Salas de Aula

30 Sábado Letivo | PIC Anos Finais e EM |8h às 12 Salas de Aula
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ABRIL Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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

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

Data Atividade/Evento Local

1 Fotos para Carômetro | Manhã: 221 e 222 - Tarde: 163, 173 e 183 Miniauditório

1 Início do período de Estudos de Recuperação Anos Iniciais 
|Tarde e vespertino Sala de Aula

1 Início do Estudos de Recuperação no Turno Inverso | Anos 
Finais e EM |manhã e tarde Salas de Aula

1 a 12 Preparação para Páscoa | manhã e tarde salas de Aula

2 Fotos para Carômetro | Manhã: 223 e 231 Miniauditório

2 2ª chamada de P1 | Anos Finais  e EM |manhã e tarde) Salas de Aula

2 a 4 Encontro de Gestores |manhã e tarde RMM | 
Veranópolis

3 Fotos para Carômetro | Manhã: 232 e 233 Miniauditório

5 Fotos para Carômetro | Manhã: 212 e 213 Miniauditório

5 Término das entrevistas com os Novos Estudantes | manhã e 
tarde

Salas de 
atendimento

6 Conselho de Classe Diagnóstico |6º e 7° ano EF e 1º e 2º ano 
EM | 7h30 às 12h Salas de Aula

8 Conselho de Classe Diagnóstico | 8°ano EF e 3º ano EM | 
18h15 às 20h15 Salas de Aula

9 e 10 Encontro de Comunicação e Marketing e Centrais de 
Matrículas 

RMM | 
Veranópolis

9 e 10 Encontro de Bibliotecas | Bibliotecários e Auxiliares |manhã 
e tarde Caju

11 e 12 Avaliação Educacional do Sistema Marista de Avaliação | 7h30 
às 12h Salas de Aula

13 Sábado Letivo PIC | Anos Finais e EM | 8h às 12h Salas de Aula

15 Conselho de Classe Diagnóstico 9° ano EF | 16h às 18h Salas de Aula

16 Encontro de Grêmios Estudantis | manhã e tarde Caju

18 Recesso Escolar - Quinta-feira Santa  

19 Feriado Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo  

20 Sábado de Aleluia  

21 Páscoa e Tiradentes  

24 Encontro dos representantes de turma e do GEC a definir

25 Recreio Verde | manhã e tarde Pátio
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25 Simulado FTD para EM | 14h às 18h Salas de Aula

26 Simulado FTD para EM |14h às 18h Salas de Aula

26 Festa do caderno 1º ano EF |manhã e tarde Salas de Aula

26 a 28 Retiro da PJM | Animadores |manhã e tarde Jardim do Éden

29 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

29 Início da Pesquisa de Satisfação de Novas Famílias | Período da 
pesquisa 29/4 à 10/5 Colégios

30 Término das entrevistas com as Novas Famílias| manhã e tarde Salas de 
atendimento

30 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

MAIO

Data Atividade/Evento Local

1 Feriado | Dia do Trabalhador  

2 Provas Anos Finais e EM | P2 |manhã e tarde Salas de Aula

3 Provas Anos Finais e EM | P2 |manhã e tarde Salas de Aula

4 Atividade em homenagem mães Educação Infantil e Anos 
Iniciais | 8h às 12h A definir

3 e 4 Retiro do voluntariado | manhã e tarde CAJU

6 Início da Campanha do agasalho | manhã e tarde Salas de Aula

7 2ª chamada de P2 | Anos Finais  e EM |manhã e tarde Salas de Aula

7 a 10 Feira de Artesanato | Dia das Mães |manhã e tarde Pátio ao lado 
Ginásio

8 Abertura Break Cup |Time do Coração | manhã e tarde Pátio

8 Missa em homenagem as mães | 18h30 Capela

10 Término da Pesquisa de Satisfação de Novas Famílias Colégios

10 Papo Sério do GEC |manhã e tarde Miniauditório

11 Aulão ENEM para 3º ano EM  Área Matemática | 8h às 12h Salas de Aula

12 Dia das Mães  

13 Início dos Conselhos de Classe Anos Iniciais |manhã e tarde Sala de 
Atendimento

13 a 15 Workshop do Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
Maristas | manhã e tarde

Colégio Marista 
Rosário

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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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

13 a 17 Conselho de Classe Anos Iniciais 

14 e 15 Encontro de Coordenação de Turno |manhã e tarde Caju

16 Provas Anos Finais e EM | PR |manhã e tarde Salas de Aulas

17 Aniversário do Colégio Marista Champagnat | 99 anos  

17 Provas Anos Finais e EM | PR |manhã e tarde Salas de Aulas

17 Término dos conselhos de classe Anos Iniciais | manhã e tarde Sala de 
Atendimento

17 Encontro Regional de Animadores/as da PJM | manhã e tarde Colégio Marista 
Champagnat

18 Jogos da Federapames | Apamecham Uruguaiana

20 Provas Anos Finais e EM | PR |manhã e tarde Salas de Aula

20 Fórum das Famílias |18h15 às 20h15 Auditório

20 a 24 Culminância de Projetos Anos Iniciais | manhã e tarde Salas de Aula

21 Provas Anos Finais e EM | PR |manhã e tarde Salas de Aula

22 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

23 Provas Anos Finais e EM | PR |manhã e tarde Salas de Aula

24 Término do 1º trimestre  

24 Encontro Regional de Animadores da PJM |manhã e tarde RMM | 
Veranópolis

25 Aulão ENEM para 3º ano EM Área: Linguagens | 8h às 12h Salas de Aula

27 Início do 2º Trimestre  

28 2ª chamada de PR | Anos Finais e EM |manhã e tarde Salas de Aula

31 Encontro Regional de Animadores/as da PJM | manhã e tarde Colégio Marista 
Santa Maria

Data Atividade/Evento Local

1 Sábado Letivo PIC |Anos Finais e EM |8h às 12h Salas de Aulas

1 Entrega das avaliações 1º trimestre Anos Iniciais | 8h às 12h  

3 a 6 Entrega de avaliações do 1º trimestre Anos Iniciais |18h15 às 
20h15 Salas de Aula
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3 a 7 Semana Champagnat Salas de aula

3 a 7 Gincana Champagnat | Educação Infantil Anos Iniciais |manhã 
e tarde A definir

6 Dia de Champagnat Colégio 

6 Gincana Champagnat Anos Finais e EM | manhã e tarde Colégio

6 Missa em Honra a São Marcelino Champagnat | 18h30 Colégio

7 Saída Pedagógica | 6º ano EF | Mina | manhã e tarde Gramado/RS

7 Encontro Preparatório para o Festival Marista de Robótica Caju e PUCRS

8 Vestibular de Inverno | tarde PUCRS

10 Entrega de Boletins  1º trimestre  Anos Finais e EM | manhã 
e tarde Salas de Aula

10 Reunião de Pais 6º e 7º ano EF | Conselheiros Anos Finais | 
18h15 às 20h15 Salas de Aula

12 Recreio GEC | Dia dos Namorados | manhã e tarde Pátio do Colégio 

13 Recreio Verde | manhã e tarde Pátio do Colégio 

13 Simulado FTD EM | 14h às 18h Salas de Aula

14 Simulado FTD EM | 14h às 18h Salas de Aula

15 Festa Junina Pátio do Colégio 

17 Início do Período de Pré-Conselho Anos Finais e EM | de 17/6 
a 12/7 |manhã e tarde Salas de Aula

17 a 19 Conselho de classe Educação Infantil |tarde Sala de Atendi-
mento

20 Feriado - Corpus Christi  

21 Recesso Escolar  

25 Exercício de simulação de evacuação  | 10h30 e 16h30

26 Encontro de Formação | tarde Caju

26 a 28 Feira da Avesol

27 Provas Anos Finais e EM  | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

27 Encontro de Formação (manhã) Caju

28 Provas Anos Finais e EM  | P1 |manhã e tarde Salas de Aula
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JULHO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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

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

Data Atividade/Evento Local

1 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

1 a 3 Workshop do Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
Maristas | manhã e tarde

Colégio Marista 
Rosário

1 a 5 12º  Vidamar II RMM/
Veranópolis

1 a 15 Período para solicitação de Mudança de Turno | manhã e 
tarde Secretaria

2 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aulas

3 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

3 a 5 Encontro de Coordenações | SCP, SOE e SPE RMM/
Veranópolis

4 Encontro de Comunicação Marista | manhã e tarde PUCRS

4 Encerramento do Projeto Começa Comigo | 19h  Auditório

4 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aulas

6 Encontro de lideranças da PJM, GEC e Voluntariado | manhã 
e tarde Colégio 

6 Feijoada da Apamecham
Sala dos 
educadores e 
Pátio

8 a 11 Conselhos de Classe EI

9 2ª chamada de P1 | Anos Finais e EM | manhã e tarde Salas de Aula

9 a 11 Encontro de Pastoralistas | manhã e tarde Caju ou 
Veranópolis

10 Missa Mensal | 18h30 Capela

11 Conselho de classe EI | tarde Salas de Aula

12 Saída Pedagógica 7º ano EF | zoológico | manhã e tarde Gramado

12 Término do Período de Pré-Conselho Anos Finais e EM | de 
17/6 a 12/7 | manhã e tarde Salas de Aulas

13 Conselho de Classe Diagnóstico  8º e 9° ano EF e 1º e 2º ano 
EM | 7h30 às 12h30 Salas de Aula

15 Recebimento final de solicitações de troca de turno e reserva 
de vagas para irmãos Secretaria

15 a 19 26º Vidamar I RMM/
Veranópolis



45

16 Conselho de Classe Diagnóstico 6° ano EF  e 3º ano EM | 18h 
às 20h Salas de Aula

16 Abertura das inscrições para novos estudantes | 10h Hotsite

18 Festival de Inverno EI | 19h A definir

19 Feira do Livro GEC | manhã e tarde Pátio Colégio

20 Mostra de Iniciação Científica | 8h às 12h Ginásio e Salas

22 Reunião de Pais e Entrega de pareceres EI | 18h30 às 20h Salas de Aula

22 Conselho de Classe Diagnóstico 7° ano EF | 18h15 às 20h15 Salas de Aula

23 Show de Talentos GEC | 19h às 21h Auditório

23 a 27 Missão Jovem Marista | Animadores, Assessores e 
Participantes da PJM | manhã e tarde Caju

25 Jornada Pedagógica Professores | 8h às 17h Auditório

25 a 2/8 Recesso Escolar para os estudantes

29 a 2/8 Recesso Escolar para os professores  

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

Data Atividade/Evento Local

5 Reinício das aulas | Início do 2º semestre  

6 Fórum Educacional Projeto Começa Comigo Auditório 
Tecnopuc

7 Missa em homenagem aos pais | 18h30 Capela

8 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

9 Comemoração Dia do Estudante Salas de Aula

9 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

10 Atividade em homenagem aos pais EI e Anos Iniciais | 8h às 
12h A definir

10 Aulão ENEM 3º ano EM |Área Ciências Humanas | 8 às 12h Salas de Aula

11 Dia dos Pais  

12 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

12 Comemoração do Dia do Estudante | GEC | recreio manhã e 
tarde Pátio

13 Provas Anos Finais e EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

15 Dia do Marista Colégio
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SETEMBRO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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

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

15 Simulado FTD EM | 14h às 18h Salas de Aulas

16 Simulado FTD EM | 14h às 18h Salas de Aulas

19 a 21 Workshop do Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
Maristas | manhã e tarde

Colégio Marista 
Rosário

19 a 23 Conselhos de classe Anos Iniciais | manhã e tarde Sala de 
atendimento

20 2ª chamada de P2  Anos Finais e EM | manhã e tarde Salas de Aula

22 Dia da Coordenadora Pedagógica Colégio

22 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

23 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

24 Assembleia da Federapames | Apamecham RMM | 
Veranópolis

26 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

27 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

28 Dia Nacional do Voluntariado Colégio 

28 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

29 Provas Anos Finais e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

30 Término do Break Cup (manhã e tarde) Pátio

30 Papo Sério |  GEC | manhã e tarde Miniauditório

31 Aulão ENEM 3º ano EM |Área Ciências da Natureza | 8h às 
12h Salas de Aula

31 Encontro do Movimento Champagnat da Família Marista | 8h 
as 21h) Auditório

Data Atividade/Evento Local

1 Encontro do Movimento Champagnat da Família Marista | 8h 
as 17h Auditório

2 Início da campanha de arrecadação de brinquedos para o dia 
das crianças | manhã e tarde Colégio  

2 Semana da Pátria  

2 Sima | manhã e tarde Salas de Aula

2 a 6 Culminância dos projetos Anos Iniciais | manhã e tarde Salas de Aula

3 Sima | manhã e tarde Salas de Aula
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3 Semana da Pátria  

3 2ª chamada de PR| Anos Finais e EM | manhã e tarde Salas de Aula

3 a 6 Feira de Primavera Apamecham Pátio do Colégio

4 Sima | manhã e tarde Salas de Aula

5 Semana da Pátria  

5 Sima | manhã e tarde Salas de Aula

6 Término do 2º Trimestre  

6 Sima | manhã e tarde Salas de Aula

6 Semana da Pátria  

6 Curtas Champagnat | 2º ano EM | 18h às 20h30 Prédio 40 | 
PUCRS

7 Feriado - Independência do Brasil  

9 Início do 3º Trimestre  

10 Maristinha | manhã e tarde Ginásio

12 Saída Pedagógica | 2º ano EM | Projeto Energia - SC  | manhã 
e tarde

Imbituba/
Criciúma

13 Saída Pedagógica | 2º ano EM | Projeto Energia - SC  | manhã 
e tarde

Imbituba/
Criciúma

14 ChampaENEM |Área Matemática | 8h às 12h Sala de Aula

14 Entrega de avaliações Anos Iniciais | individual | 7h30 às 12h Salas de Aula

16 Entrega de Boletins 2º trimestre Anos Finais e EM | manhã e 
tarde Salas de Aula

16 Semana Farroupilha | manhã e tarde  

16 Reunião de Pais 6º e 7º ano EF | Conselheiros Anos Finais | 
18h15 às 20h15 Salas de Aula

17 Semana Farroupilha (manhã e tarde)  

17 Reunião de Pais | Entrega de avaliações Anos Iniciais | 
individual | 18h15 às 20h15 Salas de Aula

18 Missa Crioula | 18h Capela 

20 Feriado | Revolução Farroupilha  

23 Início do Período de Pré-Conselho Anos Finais e EM |  de 23/9 
a 18/10  | manhã e tarde Salas de Aula

28 Encontro de Jovens Maristas |  EJM  | manhã e tarde
Colégio Marista 
Medianeira | 
Erechim
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OUTUBRO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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

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

Data Atividade/Evento Local

3 Mostra Marista de Iniciação Científica e Mostra de Arte | 
manhã e tarde PUCRS

3 e 4 Festival Marista de Robótica Educacional | manhã e tarde PUCRS

4 Open Campus |  EM | manhã e tarde PUCRS

5 Prova TOEFL |  9º ano EF e 3º ano EM | 8h às 12h Salas de Aula

7 Semana da criança | manhã e tarde  

7 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

8 Provas Anos Finais  e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

8 Semana da criança | manhã e tarde  

9 Missa em Homenagem as crianças e educadores |18h30 Capela

9 Dia da Fruta EI | Semana Criança GEC Salas de Aula

9 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

10 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aula

10 Festa Fantasia | Semana da Criança GEC | manhã e tarde Auditório

11 Provas Anos Finais e EM |  P1 | manhã e tarde Salas de Aula

11 Happy Hour GEC | 5º e 6º ano EF | Semana da criança | ma-
nhã e tarde Auditório

12 Feriado Nossa Sra. Aparecida e Dia da Criança  

14 Recesso escolar | Antecipação Dia do Educador  

15 Dia do Professor | Homenagem aos educadores | 18h15 às 
20h15

Sala dos Educa-
dores

15 Provas Anos Finais e EM | P1 | manhã e tarde Salas de Aulas

18 Mostra de Talentos da Família Champagnat | 18h30 Pátio ou Audi-
tório

18 Término do Período de Pré-Conselho Anos Finais e EM | de 
23/9 a 18/10 | manhã e tarde Salas de Aulas

18 e 19 Maristão | etapa 1 PUCRS

21 Conselho de Classe Diagnóstico 8° ano EF| 8h15 às 20h15 Salas de Aula

21 a 25 Feira do Livro | manhã e tarde Biblioteca

21 a 31 Período de assinatura de termo de compromisso com famílias 
x estudantes | manhã e tarde SOE

21 a 1º/11 Pesquisa de Estudantes Concluintes Colégio
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22 Reunião Pedagógica Anos Iniciais | 18h15 às 20h15 Sala de Aula

22 2ª chamada de P1 | Anos Finais e EM | manhã e tarde) Salas de Aula

24 Simulado FTD EM | 14h às 18h Salas de Aula

24 e 25 Fórum de Gestores de Educação do Brasil Marista | Gestores 
convidados | manhã e tarde Brasília

25 Simulado FTD  EM | 14h às 18h Salas de Aula

25 Encontro dos representantes de turma e do GEC | manhã e 
tarde A definir

25 e 26 Encontro Coração Solidário Marista | manhã e tarde Caju

25 a 27 Retiro de Animadores da PJM Jardim do Éden

26 Conselho de Classe Diagnóstico 6º e 7º ano EF e 1º e 2º ano 
EM | 7h30 às 12h30 Salas de Aula

26 Baile da Primavera | noite Colégio 

28 Projeto Rumo ao Ensino Médio | 9º ano EF | manhã e tarde Diversos

28 Reunião de pais Transição do N3 para 1º Ano EF | 18h30 Auditório

28 Conselho de Classe Diagnóstico 9º ano EF e 3º ano EM | 18h15 
às 20h15 Salas de Aula

28 a 30 Workshop do Programa de Desenvolvimento Liderança Maris-
ta | manhã e tarde

Colégio Marista 
Rosário

28 a 1º/11 27º Vidamar I RMM/Veranó-
polis

29 Aniversário do Hospital São Lucas HSL

29 Projeto Rumo ao Ensino Médio |  9º ano EF | manhã e tarde Diversos

29 Provas 3º ano EM | P2 | manhã Salas de Aula

30 Projeto Rumo ao Ensino Médio |  9º ano EF | manhã e tarde Diversos

30 Provas 3º ano EM | P2 | manhã Salas de Aula

31 Provas 3º ano EM | P2 | manhã Salas de Aula

31 Projeto Rumo ao Ensino Médio |  9º ano EF | manhã e tarde Diversos

31 Saída Pedagógica 9º ano EF | Pedra Afiada | manhã e tarde Praia Grande/ SC
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NOVEMBRO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

Data Atividade/Evento Local

1 Projeto Rumo ao Ensino Médio | 9º ano EF | manhã e tarde Diversos

1 Provas 3º ano EM | P2 (manhã Salas de Aulas

1 Saída Pedagógica |  9º ano |  Pedra Afiada Praia Grande/ SC

2 Feriado - Finados  

4 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

5 2ª chamada de P2 | 3º ano EM | manhã e tarde Salas de Aula

5 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

6 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

6 a 8 Feira da Avesol

7 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | P2 | manhã e tarde Salas de Aula

7 e 8 Saída ao Rincão do Coelho | 3º ano EM | pernoite Canela

8 e 9 Maristão | etapa 2 PUCRS

9 Desafio ENEM nas 4 Áreas do Conhecimento 3º ano EM | 8h 
às 12h Auditório

11 Reunião de Pais  Transição para o 6º ano EF | 18h30 Auditório

11 a 15 Conselho de Classe Anos Iniciais | manhã e tarde Sala de Atendi-
mento

12 Dia do Diretor Escolar Colégio

12 Apresentação POA: entender, sentir e transformar | 3º ano EF 
| 18h30 Auditório

12 2ª chamada de P2| Anos Finais e 1º e 2º ano EM | manhã e 
tarde Salas de Aula

13 Saída Pedagógica | 1º ano EM - Lobo Guará | manhã e tarde São Francisco de 
Paula/RS

14 Saída Pedagógica | 8º ano EF | PV Aventura | manhã e tarde MORUNGAVA/RS

15 Feriado | Proclamação da República  

18 Reunião de Pais  transição 9º ano EF para o EM | 18h30 Auditório

18 a 21 Conselhos de Classe EI tarde Sala de Atendi-
mento

20 Dia da Consciência Negra  

20 Recreio Verde | manhã e tarde Pátio Colégio
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20 Apresentação Brasil – Gente de Diversidade | 4º Ano EF | 
18h30 Auditório

22 Provas 3º ano EM | PR | manhã Salas de Aula

22 Viagem Cultural | 6º ano EF |  Curitiba | manhã e tarde Curitiba/SC

23 Provas 3º ano EM | PR | manhã Salas de Aula

25 Provas 3º ano EM | PR | manhã Salas de Aulas

25 a 6/12 Preparação para o Advento e Natal Solidário Colégio

26 Provas 3º ano EM | PR | manhã Salas de Aulas

26 Apresentação Brasil Encanto | 5º ano EF |18h30 Auditório

27 Provas 3º ano EM | PR manhã Salas de Aulas

27 Missa de Ação de graças | 18h30 Capela 

28 Celebrações Ação de graças | manhã e tarde Colégio

28 Assembleia da Apamecham Eleições | tarde Auditório

28 2ª chamada de PR |3º ano EM | manhã e tarde Salas de Aula

28 Celebração do 9º ano EF | 19h Capela 

29 Provas AF e EM | PR | manhã e tarde Salas de Aula

29 Portal EI  

30 Sábado das Famílias Pátio do Colégio

29 e 30 Reunião ampliada da PJM |Assessores e Animadores | manhã 
e tarde Caju

DEZEMBRO Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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

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

Data Atividade/Evento Local

2 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | PR | manhã e tarde Salas de Aulas

3 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM | PR | manhã e tarde Salas de Aulas

3 Musical do 3ºEM | Trajetória Escolar | 19h Préd.40 | PUCRS

3 a 6 Feira de Natal Pátio do Colégio

3 a 8 Rematrículas Online Secretaria 

4

4 Dia do Orientador Educacional Colégio

4 Apresentação Borboletizando | 1º ano EF | 18h30 Auditório
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4 Provas Anos Finais e 1º e 2º ano EM |PR | manhã e tarde Salas de Aulas

4 Término do ano letivo 3º ano EM | Entrega dos Boletins | 
manhã e tarde Salas de Aulas

5 Provas Anos Finais e 2º ano EM | PR | manhã e tarde Salas de Aulas

5 Exame Final | 3º ano EM | manhã Salas de Aula

6 Entrega do Natal Solidário | manhã e tarde Instituições 

6 Exame Final | 3º ano EM | manhã Salas de Aula

7 Encerramento da PJM e Voluntariado | manhã e tarde  

7 2ª chamada de PR | Anos Finais e EM | manhã e tarde Salas de Aula

7 Exame Final |  3º ano EM | manhã Salas de Aula

9 Exame Final | 3º ano EM | manhã Salas de Aula

10 Exame Final  |  3º ano EM  

10 Apresentação Ballet e Jazz | 18h30 Auditório

11 Conselho de Classe Final 3º ano EM | manhã Sala de Aula

11 Entrega de Boletins 3º ano EM | tarde Salas de Aula

11 Revisão de Provas | 3º EM Salas de Aula

12 Reunião de Pais | Entrega de avaliações 1º ano EF | 17h15 Sala de Aula

12 Revisão de Provas | 3º ano EM | manhã Salas de Aula

12 Missa do 3º ano EM | noite Capela

12 a 18 Matrículas Estudantes Novos | Presencial | manhã e tarde Secretaria 

13 Término do 3º Trimestre | Término do ano letivo Anos Finais e 
1º e 2º ano EM | manhã e tarde)  

13 Entrega de Boletins 3º trimestre Anos Finais e EM Salas de Aula

13 Formatura 3º ano EM | 20h  Préd.40 | PUCRS

13 Reunião de Pais | Entrega de avaliações | 2º e 3º ano EF | 
17h15 Salas de Aula

16 Exame Final | Anos Finais e EM | manhã Salas de Aula

16 Celebração de encerramento N3 e entrega de pareceres | 19h Capela e sala de 
aula

17 Exame Final | Anos Finais e EM | manhã Salas de Aula

17 Natal e Entrega Pareceres do N1 e N2 | 18h30 Auditório

 18 Exame Final | Anos Finais e EM | manhã Salas de Aula

18 Reunião de Pais | Entrega de avaliações 4º e 5º ano EF | 17h15 Sala de Aula

18 Término do ano letivo EI e Anos Iniciais  

 19 Exame Final | Anos Finais e EM | manhã Salas de Aula

19 Exame Final | Anos Iniciais | 3º ao 5º ano EF | manhã e tarde Sala de Aula

20 Exame Final | Anos Finais e EM | manhã Salas de Aula

20 Exame Final  | Anos Iniciais | 3º ao 5º ano EF | manhã e tarde Sala de Aula
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21 Conselho de Classe Final EF e EM | 7h30 às 12h30 Salas de Aula

23 Matrículas da Progressão Parcial e Estudos Prolongados Secretaria 

23 Entrega de Boletins Anos Iniciais | manhã e tarde Sala de Aula

23 Entrega de Boletins Anos Finais e EM | tarde Salas de Aulas

25 Feriado de Natal  

26 e 27 Revisão de Provas EF e EM | manhã e tarde Setor Pedagógico

26 e 27 Jornada Pedagógica para Professores EI, EF e EM Auditório

28 Início do Recesso Escolar para Professores  

Anotações
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Colégio Marista Champagnat
Av. Bento Gonçalves, 4314 - Porto Alegre - RS

Cep 90650-003 | 55 3220 6200
maristachampagnat.org.br

MaristaChampagnat


