
 

   
 

 

Nove Décadas de Marista 

Há 90 anos o colégio nascia 
Trazendo com ele a tal da alegria 
 
Construído em um canto, perto do quartel 
Pouco a pouco, ganhando cada troféu 
 
Com a glória de Deus, 
A história de Champagnat aqui, nasceu... 
 
O tempo passa e vai evoluindo, 
Com a modernidade vindo, 
 
E hoje, o colégio Marista Roque 
Já está entre os melhores 
Conectado e sendo referência 
 
O Marista ganha toda a atenção 
Falou-se em colégio de Cachoeira... 
Logo vem o tal do Maristão. 

 
 
Estudante: João Henrique de Siqueira Jari da Silva 
Turma: 161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Colégio Marista Roque 
 

Não tenho nem o que falar 
Mas com toda gratidão 
Eu vou me expressar 
 
O colégio está fazendo 90 anos 
De pura harmonia e conexão 
 
De pura alegria 
E de pura religião 
 
Colégio Maristas Roque 
Pode existir por mais anos 
Ajudando, alegrando 
E fortalecendo nossos planos. 
 

Estudante: Vitor Hugo Plautz Bencke. 

Turma: 161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

90 Anos de gratidão 

Há muitos anos atrás  

Champagnat decidiu 

Que dedicaria o próprio futuro 

Para que pudéssemos  

Ter o nosso 

 

Muitas pessoas 

Professores, irmãos maristas 

Decidiram que iriam  

Honrar o propósito de vida  

De Champagnat 

 

Nesses 90 anos do Colégio Marista Roque  

Mostram que a persistência e fé  

Em uma educação melhor 

Transformou a vida de muitos jovens 

Em uma só conexão. 

 

Estudante: Ana Júlia Pacico Lovato 

Turma: 162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Uma rede de valores e conexões 

                                                

Foram 90 anos que o Colégio Marista Roque  

Ensinou que antes de apontar o dedo para o outro 

Devemos olhar para nós mesmos. 

Que antes de desistir, devemos lutar. 

Que nunca é tarde para mudar para melhor. 

Que errar não é feio, que errar é repetir o erro. 

Que você nunca achara um arco-íris  

Se continuar olhando para baixo. 

E que principalmente, educação e a base da vida. 

 

Foram 90 anos                

Que esse colégio ensina valores e educação, 

Sem deixar de lado a razão e a emoção. 

Ensinam que as nossas conexões 

Determinam quem somos, 

Ser marista, não e apenas aprender, 

Ser marista é tirar conhecimento de cada parte do mundo. 

Ser marista e olhar para dentro invés de olhar para fora, 

Ser marista não e só olhar com os olhos é ver com a alma 

Afinal de tudo, ser marista é deixar o coração se encher de coisas boas. 

 

Estudante: Tainá Anony   

Turma: 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Somos Esperança 

Vivemos com Champagnat 
Tentamos ajudar 
Marcelino nos ensinou 
Que o primeiro passo é saber amar 
 
Não e só uma simples união  
E uma conexão  
Essas conexões, 
Unem-nos de forma completa 
 
Não somos só um educandário, somos uma família 
E quase centenários  
Há 90 anos, estendemos nossa mão amiga       
 
Foram décadas de alegria, amo, historia 
Essas palavras definem uma pequena parte   
Dos 90 anos do Colégio Marista Roque   
 
Nossa missão é ajudar a terra, 
Com nosso jeito Marista de ver a vida  
Somos multidões,  
E nós do Marista Roque, temos essa tarefa vivida   
Estamos nessa luta, 
Para salvar o mudo 
Tocando seus corações  
 
Nós representamos a fé  
Que dias melhores virão  
E todos podem contar com nossa legião  
 
Somos promessas de um mundo melhor 
Somos guerreiros na luta, 
Vivemos com Champagnat, 
Pontos para ajudar 
Somos muito, 
E conosco, a esperança só ira aumentar 
 
Por isso, eu digo 
Foram 90 anos de união 
Então, afirmo 
Que mais 90 virão                   
                                                     

Estudante: Larissa Domingues 

Turma: 171 

 



 

   
 

 

90 anos do Marista Roque 

 

Como começar, 

Se há tanto a falar 

Tudo começou a muito tempo atrás  

Com um homem chamado São Marcelino Champagnat 

 

Ainda jovem iniciou a ensinar  

Para todas as crianças educar 

De amor, humildade e caridade fez sua base  

Mas, com algumas dificuldades passou por essa fase 

 

Com um simples gesto de generosidade, 

Fez conexões e uniu toda uma comunidade  

Trazendo alguns para a nossa cidade 

 

Já faz 90 anos que Cachoeira do Sul foi privilegiada  

Com a sua chegada 

Nesses 90 anos de Marista Roque, 

Passou por todos com um leve toque no coração  

Assim, deixando a marca de sua união. 

 

Com sua luz Champagnat fez muitas pessoas brilhar. 

 

Estudante: Valentina Lopes  Schuck. 

Turma: 172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

A Árvore Marista 

Marcelino Champagnat 

Começou a La Valla, o seu lar 

E com seus irmãos 

A cristo começou a louvar 

 

E com alguns alunos, 

Começou a explicar 

Os bons caminhos de Maria 

E o lado certo de andar 

 

E com vários irmãos 

Escolas ele formou, 

Formando sua raiz 

Até em outro pais 

 

Até que então, 

Um irmão aqui chegou 

E formou a conexão 

Que aqui estou 

 

Já fez 90 anos 

Que no Colégio Marista Roque isso aconteceu 

E a raiz, hoje 

Muito já cresceu 

 

Ele virou 

Uma árvore da irmandade 

De alegria, 

E de bondade 

 

Estudante: Arthur Willy Schlesner. 

Turma: 172 
 

 

 

 



 

   
 

Aos 90 anos 

A escola Marista Roque 
Foi erguida há 90 anos com muito amor e fé 
Para que seus alunos um dia 
Possam com alegria aplaudir de pé. 
 
No mundo em que vivemos 
Não há muita educação 
Mas sairemos do Marista 
Com diploma nas mãos. 
 
Tranquilidade e calma 
No Marista se encontra 
Nos mostrando que com coragem 
O mundo não desmonta. 
 
Vamos gente caminhando 
Rumo a nossa educação 
De mãos dadas, sempre unidos 
Seremos ótimos cidadãos. 
A minha escola querida 
 
Que sempre estará viva 
Que nunca fique ao esquecimento 
E sim ao deslumbramento. 
 
Pois ela e importantíssima 
Para nossa vida 
Com ela aprendemos coisas 
Para o resto de nossas vidas. 
                                                                     

Estudante: João Pedro Pedroso Corrêa. 

Turma: 181. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

90 Anos 

Os 90 anos do Colégio Marista Roque eu não vivi, 
Mas foram 90 que senti 
Com orgulho eu digo 
Foram 90 anos que de muito eu ouvi. 
 
Esses 90 anos eu não vivi, não 
Mas mesmo afirmo: sou da melhor geração 
Pois sou da geração do “Gelol do Luisão”, 
Pois sou da geração do “Rei Thiagão” 
 
Uiliam? Sou geração tia Dirce  
Desculpa-me DeisE, mas sou geração DeisI 
Eu amo cada um desses 90 anos  
Mesmo só fazendo 7 que estudo aqui 
  
Sou conectada com o passado do Roque  
Mesmo não estando presente  
As próximas gerações  
Vão também estar conectados com a gente 
 

Estudante: Amanda Peixoto. 

Turma: 181. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

   

90 anos de Marista Roque 

   

Já faz 90 anos 

Onde o Marista Roque ensina, educa e forma 

Mas não e só isso, nos conecta 

Nos mostra a igualdade e o carinho 

Dentro dessas paredes há mais história do que podemos imaginar 

História e ensinamentos que Champagnat queria conosco compartilhar 

O Colégio Marista Roque 

Também auxilia na formação do caráter 

Da honestidade e as demais virtudes de cada estudante  

Enfim como diz a canção que quem é marista e marista de coração. 

                                                                 

Estudante: Joanna Mendes Rodrigues 

Turma: 182 

                      

 

 

         

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

                                           

32850 Dias 

78840 horas 

32850 dias 

4693 semanas 

1080 meses 

90 anos do Colégio Marista Roque 

Esse tempo todo 

Foi suficiente 

Para história de gerações e gerações 

Conexões se formaram 

Dentro das mesmas salas 

Dentro das mesmas paredes e muros 

O Marista Roque é muito mais que apenas uma escola 

É um livro, que vem sendo escrito pelas pessoas 

Um dia pisaram no mesmo chão que pisamos hoje 

Mas hoje, nesse momento 

Nós estamos escrevendo nossos próprios capítulos 

 Dentro deste livro 

                                         

 

Estudante: Antonella Machado de Oliveira. 

Turma: 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


