
  

 

 

 

Fundado em 2007, o Colégio Marista Ipanema está instalado no bairro Ipanema, 

região sul de Porto Alegre, em uma área privilegiada. Atualmente, possui mais de 

1.400 estudantes e conta com o trabalho de cerca de 230 educadores que se envolvem, 

todos os dias, para oferecer uma educação de qualidade e formação integral, marcas do 

jeito marista de educar. A escola passou por uma ampliação, que trouxe novos prédios, 

salas de aulas, laboratórios, e uma infraestrutura pensada na inovação e educação. E em 

2022 o Colégio Marista Ipanema comemora seus 15 anos.   

Entre as comemorações pensadas está um e-book com coletânea de crônicas, 

que são narrativas curtas, de autoria das pessoas que fazem parte da comunidade 

Colégio Marista Ipanema. O intuito é manter viva a memória de todos que compõem a 

comunidade do Colégio Marista Ipanema, sendo assim:   

 

O Colégio Marista Ipanema torna público edital para inscrição de estudantes, ex-
estudantes, educadores, famílias. Para participar é necessário atender aos seguintes 
critérios:   

 

- Escrever uma crônica, com entre 1200 a 1500 palavras, contando um pouco de sua 
história e/ou memórias a partir da frase “Marista Ipanema: 15 anos de presença”.  
 

- A crônica deverá ser postada no link no formato pdf.  
 

- Preencher os dados solicitados no link.  
 

https://forms.gle/8pDBmx7fZ3oaDUZVA  
 

 

Quem pode participar:  
- Ex-estudante formado no Ensino Médio do Marista Ipanema;   
- Estudante do Colégio Marista Ipanema;   
- Educador do Colégio Marista Ipanema.   
- Familiares dos estudantes e ex-estudantes do Colégio Marista Ipanema.  
   

A inscrição deve ser realizada por meio do link até às 23h:59, do dia 17 de julho 
de  2022. A crônica deve ser anexada no mesmo link.   

 

Regras:  
• A autoria pode ser individual ou coletiva (até quatro autores); 
• A autoria pode ser em nome da família;   
• As crônicas passarão por uma comissão de educadores do colégio, que irá 
avaliar, se está dentro das normas deste edital, bem como relação com o tema, 
número de palavras, pertinência;   

https://forms.gle/8pDBmx7fZ3oaDUZVA


  

• Caso apresente inconformidades com as normas desse edital, o participante será 
contado pela comissão editorial para realizar as adequações necessárias.  

 
 
 

• Serão corrigidas por um especialista em língua portuguesa, quanto as normas 
vigentes do acordo ortográfico.    

  
A confirmação de participação será enviada via e-mail aos candidatos.   
  
Dúvidas podem ser sanadas com a comissão organizadora, através do e-mail:  
• suanny.coronel@maristas.org.br  

  
Atenciosamente,  

Colégio Marista Ipanema  

mailto:Suanny.coronel@maristas.org.br

