Circular nº 03/2018
Estimada família!
Vivemos o tempo da Quaresma, tempo que somos convidados a refletir sobre a vida e a nossa
caminhada como cristãos e como seres humanos na relação com a nossa fé e com o outro. A
quaresma é um período para o cultivo pessoal e para fazermos a opção pela vida. “Optar pela
vida exige de nós a capacidade de conviver com o outro, valorizando sua individualidade e
promovendo o respeito mútuo”1.. Viver esta dimensão altruísta é vivenciar e testemunhar os
princípios e valores do Cristo que morreu na Cruz por nós. Dessa forma, desejamos a todos, desde
já, uma Feliz e Abençoada Páscoa.
Seguimos com as informações importantes referentes a organização da rotina do Colégio para o
período de 19/03 a 02/04:
CELEBRAÇÕES PASCAIS: Com o objetivo de significarmos ainda mais as reflexões que
antecedem a Páscoa, no período de 21 a 28 de março, nossos estudantes e educadores vivenciarão
momentos de formação sobre os símbolos pascais e a dimensão espiritual dos princípios e valores
da proposta evangelizadora de Cristo: o Amor. As formações acontecerão durante o período de
aula e serão realizadas pelo Serviço de Pastoral Escolar e de Orientação Educacional.
FERIADO DE QUINTA E SEXTA-FEIRA SANTA: Reforçamos que, conforme consta no
calendário escolar, teremos o feriadão de Páscoa nos dias 29/03 (Quinta-feira Santa) e 30/03
(Sexta-feira Santa), retomando as atividades normais no dia 02/04.

SÁBADO DA FAMÍLIA MARISTA: Com o objetivo de integrar a família e a escola,

fortalecendo laços de convivência e confiança; envolver a comunidade educativa em
atividades que incentivem a utilização de princípios de vida saudável e em equilíbrio,
com o intuito de melhorar a qualidade de vida de nossos estudantes e familiares, a
Diretoria da Apamem e o Colégio Marista Medianeira promovem, no dia 24 de março,
das 14h às 17h o Sábado da Família Marista. A programação é diversa e inclui a realização
de oficinas, para pais e filhos, sobre os seguintes temas: técnicas de desenho, dança livre,
badminton, produção de sucos naturais, utilização de plantas não convencionais na
alimentação humana, técnica de preparar águas aromatizadas, oficina de chás, oficina de
pompons e sua utilização no artesanato.
Para participar das oficinas, as famílias podem acessar o site da escola, escolher a oficina
e o horário que desejam participar e inscrever-se até o dia 22/03. A Apamem fará a venda
de pastel ou sanduíche natural, pipoca, suco e água. Também, a Ervateira Cristalina
disponibilizará erva-mate e água quente para quem desejar preparar seu chimarrão.
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Para completar a diversão das crianças, haverá brinquedos infláveis. Contamos com a
presença de todos!
ELEIÇÃO DO GRÊMIO: O GECOM (Gremio Estudantil do Colégio Marista Medianeira) é a
Agremiação que representa os estudantes do Colégio junto a Direção e Comunidade Educativa e
Erechinense. Exerce importante papel na formação de lideranças e no exercício da cidadania de
nossos estudantes. Durante o mês de março, está em processo eleitoral, cuja eleição acontecerá
no dia 23/03, durante o turno da manhã e da tarde. Envolverá os estudantes do 3º ano do Ensino
Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. Neste ano, temos apenas uma Chapa que candidatou-se
ao pleito e fará a exposição de suas propostas aos estudantes nos dias 19 e 20/03. Consideramos
um belo momento, pois para muitos de nossos estudantes é a primeira experiência na escolha de
seus representates, bem como, exercer o papel de acompanhar e fiscalizar o trabalho desenvovlido
por estes os auxilia a exercer esta função no futuro.

TROCA- TROCA LITERÁRIO E DOAÇÃO DE LIVROS: Com o objetivo de potencializar a leitura
e a troca de experiências literárias, a biblioteca da escola promoverá, durante o mês de abril,
diferentes atividades. Entre elas, o Troca-troca literário e a doação de livros para o Projeto
LeiturAção (Mochilas de Leitura), iniciativa do Grupo de Voluntariado da escola. Os estudantes
serão convidados a trazerem livros que já leram e que desejam trocar com outros colegas ou doar
para que as crianças das instituições atendidas pelo voluntariado da escola possam ter acesso a
leitura. A coleta de livros acontecerá entre os dias 9 a 17/04, e será orientada pelo setor de
biblioteca da escola, que receberá as obras e promoverá, no dia 24/04, espaços de convivência e
a troca de livros. Todos estão convidados a participar! Precisamos incentivar a cultura da partilha
e da solidariedade.

RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE: Em virtude do feriado da quinta e sextafeira santa, as atividades extraclasse que aconteceriam nestes dias serão recuperadas da seguinte
forma:
 Handebol Misto – 6º e 7º Ano EF: 6/4, das 17h30 às 19h30
 Handebol Fem. e Masc. – 8º Ano EF ao EM: 5/4, das 15h30 às 17h30
 Dança Livre: 27/3, das 17h30 às 18h30
 Judô e Patinação agendarão momentos posteriores que envolverão todos os estudantes
inscritos nas atividades.
 Para as demais atividades, serão enviados bilhetes com a confirmação das datas e
horários.

Atenciosamente,
A Direção.

