
 

Circular nº 02/2018 

 

Estimada família! 

 

Com grande alegria e entusiamo damos continuidade ao trabalho, imersos na rotina de 

acolher nossos queridos estudantes e auxiliá-los em seu processo formativo e na construção do 

seu projeto de vida, a luz dos apelos do Capítulo Geral1 do Instituto Marista, o qual nos convida 

a caminharmos como família carísmática global, farol de Esperança neste mundo turbulento.  

Assim, conforme avançamos na caminhada do ano letivo, as necessidades de 

comunicação surgem e exigem cada vez, mais tranquilidade e transperência, para que possamos 

atingir todos os objetivos planejados para este ano de 2018. 

Neste sentido, esta circular tratará de aspectos relacionados à rotina escolar e orientará a 

respeito destas e de outras dimensões de atuação da escola: 

 

- Guia Escolar:  o Guia Escolar, que se encontra disponível no site da escola, é importante 

ferramenta de orientação e de comunicação das principais atividades que serão 

desenvolvidas na escola. Nele constam informações importantes que delineiam o dia a 

dia do colégio, bem como, o calendário escolar com as datas das principais atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Circulares: A partir deste ano, o Colégio Marista Medianeira utilizará circulares mensais 

e/ou quinzenais (dependendo da urgência e demanda) para fortalecer a Comunicação com 

as famílias. As mesmas serão enviadas via agenda e também estarão disponíveis no site 

da escola para consultas posteriores. 

 

- Marista Virtual: O aplicativo marista virtual 

também é uma ferramenta que dinamiza a 

comunicação com as famílias, pois disponibiliza 

para o acesso no celular, consultas financeiras, 

agenda da escola, boletins dos estudantes, entre 

outros. Maiores informações a respeito de como 

baixar e utilizar podem ser consultadas no Guia Escolar, no item Canais de Comunicação. 

                                                 
1 Reunião intensiva, nos meses de setembro e outubro, na Colômbia, entre os representantes das Provínciais 

do Instituto Marista para discutirem a respeito da eleição do novo Irmão Superior Geral e também definir 

os rumos e objetivos para o próximo biênio. 



 

- Associação de Pais e Mestres: Com importante papel junto a direção da escola e com 

atuação valiosa, a Apamem contribui significativamente em várias atividades promovidas 

pelo colégio, como também promove diferentes atividades esportivas e culturais, com o 

objetivo de fortalecer os laços entre a família e a escola. Reforçamos que todos os pais, 

cujos filhos possuem matrícula efetiva são oficialmente membros da associação. A 

diretoria da mesma para o biênio 2017/2018 tem como presidente a Srª Carmen 

Fuzzinatto, como vice-presidente o Srº César Tonin e como tesoureira a Srª Marilucia 

Lorenzon. Os mesmos convidam todos a se envolverem nas atividades promovidas e 

contribuírem com a anuidade da Apamem, através do boleto que será encaminhado para 

pagamento no mês de abril, pois todo o valor arrecado é revertido aos estudantes. 

Reforçam que a prestação de contas referente ao ano de 2017 está disponível no mural da 

escola. Para saber mais a respeito, podem direcionar-se a direção da escola, a presidente 

Carmem pelo telefone (54) 99914-9023 ou tesoureira Marilucia (54) 991183303.      

  

- Missa do Tríduo a São José: todos os anos o Colégio Marista Medianeira é convidado 

pela Catedral São José a participar da missa do Tríduo em comemoração ao dia do 

padroeiro. Neste ano a celebração será no dia 15/03, às 18h15, na Catedral. Todos estão 

convidados a participarem, será um momento importante de cultivo da fé e da 

espiritualidade. 

 

- Atividades extraclasse: comunicamos que, nos dias 8 e 9/03, estará aberto o período para 

as inscrições remanescentes das atividades extraclasse, nas modalidades em que ainda há 

vagas disponíveis. As informações a respeito de horários e das modalidades oferecidas 

estarão no site da escola e também podem ser solicitadas junto a secretaria ou Serviço de 

Coordenação de Turno, com a professora Talita. 

 

- Uniforme: reforçamos que o uso do uniforme completo é obrigatório, em todas as 

atividades pedagógicas, para estudantes da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino 

Fundamental. Para os estudantes do 6º ano EF ao EM, é liberado o uso da calça jeans 

azul. As demais peças do Uniforme são obrigatórias, conforme consta no contrato de 

prestação de Serviço Educacional.  

 

A Direção do Colégio fica à disposição para qualquer esclarecimento sobre os ítens citados nesta 

circular. Seguimos juntos, na missão de educar! 

Atenciosamente, 
A Direção. 


