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Nosso Colégio é movido pelo propósito de contribuir para o desenvolvimento 
integral dos estudantes, atuando em sintonia com as famílias. Nas salas de aula e nos 
demais ambientes educativos, aliamos a excelência acadêmica à formação de valores 
humano-cristãos, ao cuidado com a vida e o meio ambiente, ao despertar de talentos 
e diferentes jeitos de aprender dentro e fora da sala de aula.

Para facilitar a organização e a nossa convivência, reunimos no Guia Escolar 2020 
orientações práticas, além do calendário das atividades do ano. Desejamos a todos 
que se sintam acolhidos e em casa no Marista Roque!

Saudações maristas,

A Direção.

APRESENTAÇÃO
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Fundado na França, em 1817, por São Marcelino Champagnat, o Instituto Marista está 
presente em mais de 80 países, atendendo em torno de 500 mil crianças, adolescentes, 
e jovens nos cinco continentes. Fruto desses mais de 200 anos de atuação, a Rede 
Marista abrange 24 cidades no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e na Amazônia. 

Somos reconhecidos pela trajetória trilhada na Educação Básica e no Ensino 
Superior, mas também exercemos nossa missão evangelizadora por meio de um 
representativo trabalho desenvolvido no âmbito da assistência social e da saúde. 
Ao todo, são 18 Colégios e 17 Unidades Sociais, além da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e do Hospital São Lucas.

Fundado em 1929 e com uma reconhecida trajetória na educação, o Colégio 
Marista Roque é um espaço de aprendizado, descoberta e construção de 
novos conhecimentos. Está localizado na região central de Cachoeira do Sul, 
em uma área privilegiada com mais de 18 mil metros quadrados. Oferecemos 
infraestrutura completa e adequada para cada nível de ensino, além de Classe 
Bebê, do Turno Integral e das Atividades Extraclasse. 

SOMOS MARISTAS

COLÉGIO
MARISTA ROQUE
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Educação Infantil

Buscamos a formação integral da criança, contribuindo com a ação educativa 
da família e da comunidade. As atividades visam à socialização, à autonomia, à 
cooperação e à solidariedade, em que as potencialidades dos estudantes são 
desenvolvidas com brincadeiras, trocas e vivências diversifcadas, e a um pensar 
criterioso, cuidadoso, crítico e criativo.

Ensino Fundamental
Anos Iniciais (1º a 5º ano EF)

A primeira etapa do Ensino Fundamental apresenta uma série de novas 
aprendizagens e desafios. A educação marista acompanha de perto esse processo 
fundamental para o fortalecimento dos vínculos em família, laços de solidariedade 
e do respeito mútuo.

Missão

Desenvolver educação integral de qualidade para crianças e jovens, 
segundo o carisma marista, de maneira sustentável e inovadora.

Visão

Ser colégio líder em educação através de processos inovadores de 
ensino-aprendizagem, com excelência, evangelização, responsabilidade 
social e sustentabilidade.

NÍVEIS DE ENSINO
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É nessa fase da vida escolar que o estudante fundamenta seus valores e dá início ao 
processo de consolidação das primeiras aprendizagens formais. Esse conhecimento 
é construído de forma envolvente e desafiadora, visando ao domínio da leitura, da 
escrita, da lógica, do raciocínio e da pesquisa.

Anos Finais (6º a 9º ano EF)

Novos conhecimentos e desafios cada vez mais complexos fazem parte 
desta fase da vida escolar. Neste período do Ensino Fundamental, o foco é o 
comprometimento do estudante para assumir responsabilidades, visando a sua 
formação em todas as dimensões.

Com a compreensão do ambiente social e natural, o jovem encontra-se apto ao 
desenvolvimento da cidadania, com práticas que respeitam a vida em toda a 
sua diversidade.

Ensino Médio

O Ensino Médio, comprometido com a educação integral, desenvolve atividades 
que visam ao aprimoramento por meio da formação ética e espiritual, além 
da autonomia e compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. 
Relacionando teoria e prática em cada componente curricular, o estudante se 
qualifica para enfrentar os desafios futuros. Nesta fase, o jovem é motivado a 
construir seu projeto de vida e ampliar o exercício da cidadania.
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Conheça as atribuições dos setores e serviços desempenhados pela equipe de 
educadores do Marista Roque. Entre em contato sempre que necessário. 

Direção

É exercida pelo diretor e vice-diretor, competindo-lhes dirigir o Colégio por meio da 
tomada de decisões conjuntas, visando à consecução dos objetivos da Rede Marista. 
Sempre que necessário, procure a Direção, agendando um horário pelo telefone 
(51) 3724 8100 ou pelo e-mail direcao.roque@maristas.org.br.

Diretor: Maurício Anony
E-mail: anony@maristas.org.br

Vice-Diretor: Samir Miguel
E-mail: samir.miguel@maristas.org.br

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 de questões e 
resultados que envolvem as atividades realizadas em sala de aula.

Educação Infantil e Anos Iniciais: Jaqueline de Freitas Quandt 
E-mail: jaqueline.quandt@maristas.org.br

Anos Finais e Ensino Médio: Cristiann Wissmann Matos
E-mail: cristiann.matos@maristas.org.br

SERVIÇOS E SETORES
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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 
e na integração, incluindo hábitos de estudos e questões do desempenho escolar.

Educação Infantil e Anos Iniciais: Luciana Breyer Figueiró  
E-mail: luciana.figueiro@maristas.org.br

Anos Finais e Ensino Médio: Deise Fortes Pohlmann de Quevedo
E-mail: deise.quevedo@maristas.org.br 

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. Também supervisiona o uso do uniforme estudantil. 
Tem o apoio do auxiliar de disciplina, que atuam em conjunto com os demais setores, 
dando suporte ao acompanhamento das atividades.

Coordenador de Turno: Luis Fernando Teixeira Silveira
E-mail: luis.teixeira@maristas.org.br

Serviço de Pastoral Escolar (SPE) 

Articula, assessora e desenvolve os projetos e programas pastorais, tais como 
os encontros de formação humano-cristã, a Pastoral Juvenil Marista (PJM) e o 
Voluntariado. Também é responsável pelas celebrações e vivências com toda a 
comunidade educativa.

Coordenador de Pastoral: Jéssica Pacheco Machado
E-mail: jessica.pacheco@maristas.org.br

Secretaria

Tem a seu cargo todo o serviço de comunicados, atestados de frequência dos 
estudantes, entre outros documentos. Reúne o arquivo escolar com o registro 
de dados referentes à vida escolar dos estudantes atuais e dos que já passaram 
pelo Colégio. É na Secretaria que pais e responsáveis devem atualizar seus dados e 
solicitar documentos oficiais.

E-mail: roque@maristas.org.br e secretaria.roque@maristas.org.br
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Financeiro

Gerencia os recursos financeiros da instituição. É neste setor que os pais e responsáveis 
tratam de questões financeiras, como boletos e mensalidades.

E-mail: financeiro.roque@maristas.org.br 

Recursos Humanos

Este setor tem a seu encargo a organização e o controle da área de recursos humanos 
da escola de modo a assegurar o exercício do planejamento e da administração.

E-mail: rh.roque@maristas.org.br 

Serviço Social

Realiza o acolhimento, entrevista e acompanhamento ao estudante bolsista 
e família, em que o profissional irá realizar encaminhamentos aos serviços de 
proteção social básica e proteção social especial da rede de atendimento.

E-mail: leticia.cardoso@maristas.org.br

Central de Matrículas e Relacionamento

Desenvolve a relação com os diversos públicos do Colégio. Entre suas funções, a 
Central realiza o processo de inscrições, além do acompanhamento das visitações 
e acolhida de novas famílias.

E-mail:  centralrelacionamento.roque@maristas.org.br
e jennifer.gonzalez@maristas.org.br

Assessoria de Comunicação e Marketing

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

E-mail: priscila.kellermann@maristas.org.br
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Recepção e Telefonia 

É a equipe responsável pelo primeiro contato no Colégio, atendendo ao público 
e monitorando a entrada e saída de estudantes, professores, funcionários e 
visitantes. Sob a responsabilidade da equipe de Recepção também está a de 
telefonia, prestando informações de ordem simples e encaminhando questões mais 
complexas para os setores responsáveis. Ao entrar em contato, sempre informe seu 
nome, nome do estudante e nível de ensino, e telefone para contato.

Telefone: (51) 3724 8100

Biblioteca

A Biblioteca é um espaço que visa estimular, coordenar e organizar o processo de leitura, 
para que o indivíduo aumente seus conhecimentos e sua capacidade crítica e reflexiva. 
Neste ambiente, os usuários podem ampliar seus conhecimentos mediante estudos e 
pesquisas em obras como enciclopédias, livros, revistas e jornais.

E-mail: biblio.roque@maristas.org.br

Viver a qualidade e a excelência da educação marista no turno inverso ao das 
aulas é a proposta das Atividades Extraclasse e do Turno Integral do Colégio 
Marista Roque. O estudante tem mais espaço e tempo para a aprendizagem, 
desenvolvendo habilidades dentro e fora da sala de aula, por meio de atividades 
esportivas, artísticas, culturais, científicas e de solidariedade.

ATIVIDADES 
EXTRACLASSE
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Departamento de Educação Artística e Cultura (Deac)

No Marista Roque, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a criatividade 
e os seus talentos por meio das atividades realizadas pelo Departamento de 
Educação Artística e Cultura (Deac). Teatro, Dança, Coral Infantil, Vocal Juvenil e 
Instrumental estão entre as modalidades oferecidas para que os alunos possam se 
expressar artisticamente. Ao longo do ano, os resultados do trabalho realizado são 
apresentados em eventos, como os espetáculos de Páscoa e Natal, e participações 
em atividades do Colégio e de outras unidades maristas.

Oferece: Teatro, Dança, Coral Infantil, Vocal Juvenil e Instrumental.
E-mail: extraclasse.roque@maristas.org.br

Departamento de Educação Física e Esportes (Defe)

Tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, a prática esportiva 
é trabalhada de forma saudável, com foco na aprendizagem de valores, no espírito de 
equipe, na liderança, na convivência e na amizade. Os estudantes participam de 
diversos campeonatos, dos quais se destaca o Maristão – Esporte e Integração. 
Anualmente, o evento reúne cerca de 2 mil atletas dos Colégios e das Unidades 
Sociais Maristas. Entre as modalidades estão Basquete, Futebol, Futsal e Vôlei.

Robótica Educacional

Iniciativa inovadora que insere a tecnologia no cotidiano escolar, dinamizando 
o processo de ensinar e aprender. Juntos, estudantes e educadores constroem 
maquetes e robôs para solucionar situações-problema. Assim, é desenvolvido o 
raciocínio lógico, a criatividade, entre outras habilidades. Todos os anos, o Festival 
Marista de Robótica reúne os Colégios e as Unidades Sociais em uma competição 
que alia estratégias e conhecimentos. As oficinas extraclasse envolvem estudantes 
do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio no Marista Roque.

Grupos de Convivência

Contamos com a Pastoral Juvenil Marista (PJM), composta por grupos de jovens 
a partir do 7º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, que promovem a 
evangelização e a formação de liderança por meio da convivência, da construção da 
consciência crítica, da solidariedade e da espiritualidade marista.

Nesse sentido, também desenvolvemos o Voluntariado Marista (em negrito), criado 
para fomentar nos estudantes a consciência de corresponsabilidade na construção 
de uma cultura de solidariedade. 
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Biblioteca

A Biblioteca Roque Gonçalves foi fundada em 4 de junho de 1939 pelo então diretor, 
Ir. Genésio Maria. Dentre os serviços prestados à comunidade educativa estão:

• consulta local;

• empréstimo domiciliar;

• orientação à pesquisa escolar;

• auxílio à normatização de trabalhos;

• projetos de mediação e incentivo à leitura e à literatura;

• apoio pedagógico aos educadores.

AMBIENTES E RECURSOS

O grupo é formado por jovens a partir de 14 anos, que se comprometem a serem 
agentes de mudanças, perpassando os espaços físicos do Colégio Marista Roque. 

O protagonismo também é incentivado com a Liga Estudantil Gonçalvense (LEG). 
O grupo, eleito e formado por jovens, representa os estudantes junto à Direção e 
Comunidade Educativa, promovendo ações culturais, esportivas e de conscientização.

Turno Integral

Desenvolve atividades que possibilitam o crescimento pessoal e intelectual, 
fortalecendo a formação integral do estudante no turno inverso ao das aulas. 
O Programa inclui oficinas, atividades recreativas e ações que desenvolvem 
habilidades e potencialidades no que diz respeito aos aspectos físicos, cognitivos e 
socioafetivos, além de alimentação, estudo orientado, formação e lazer. 

Horário: das 7h40 às 12h.
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Atendimento

De segunda a sexta-feira:

• manhã – das 7h40 às 12h10;

• tarde – das 13h30 às 17h45.

Usuários da Biblioteca

Podem utilizar a Biblioteca estudantes matriculados, pais e educadores.

Orientações

• Os livros podem ser retirados somente no nome de quem fizer a solicitação.

• Podem ser retirados até 3 (três) livros por vez.

• Renovações podem ser realizadas se não houver reserva. 

• Os livros devem ser devolvidos em até 7 (sete) dias, após, deve ser solicitada 
renovação.

• Os títulos emprestados podem ser renovados por no máximo três vezes, se não 
houver reserva do título. 

• O prazo de devolução é de sete dias. Durante este período, o usuário é 
responsável pela conservação do acervo. A partir do 6º ano EF, ultrapassando a 
data prevista para devolução, será cobrada multa de R$ 0,50 por dia e por obra. 
Usuários da Educação Infantil até o 5º ano EF são isentos da multa. 

•  Em caso de extravio ou dano, o responsável pelo material deverá entrar em 
contato com a Biblioteca. 

• Os usuários têm livre acesso às estantes e também podem pesquisar o acervo 
no Sistema Pergamum (bibliotecas.maristas.org.br/pergamum). 

Laboratório Móvel e Laboratório de Robótica

Desde o início de 2019, o Colégio substituiu o tradicional Laboratório de Tecnologias 
Educacionais pelo Laboratório Móvel, a fim de oferecer mais autonomia aos 
estudantes. 

Agora, as turmas tem à disposição o uso de notebooks para utilização em diferentes 
espaços de aprendizagem.
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No Laboratório de Robótica, encontram-se os kits de montagem com peças diversas, 
motores e sensores que permitem o movimento de protótipos, promovendo os 
conceitos tecnológicos e mecânicos. 

Laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática

Esses ambientes possibilitam que os estudantes, em todos os níveis de ensino, 
aprendam na prática os conceitos desenvolvidos em sala de aula, realizando 
experimentos, pesquisas, entre outras atividades.

Outros ambientes

• Sala Multiuso

• Capela

• Espaço arborizado 

• Recanto Marista

• Biblioteca Infantil

• Ginásio de Esportes

• Laboratório de Robótica

• Laboratório de Química e Física

• Laboratório de Biologia

• Laboratório de Matemática

• Salão de Atos

• Sala de Dança e Instrumental

• Parque Infantil ao ar livre e coberto

• Cantina e Área de Convivência
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Educação Infantil

A avaliação da Educação Infantil é realizada a partir da observação processual do 
estudante, abrangendo o registro da evolução de suas aprendizagens, que considera 
os tempos, ritmos e espaços do aprender, o exercício da autonomia, a interação entre 
os pares e o meio, as linguagens, a representação gráfica, a resolução de situações-
problema, a construção da imagem corporal e dos movimentos psicomotores, bem 
como o acompanhamento ativo que a família assume em parceria com o Colégio.

A família é comunicada semestralmente sobre as conquistas e obstáculos 
referentes à aprendizagem da criança, mediante a apresentação de registros. O 
acompanhamento e o desenvolvimento do estudante são registrados e expressos 
por parecer descritivo.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano EF)

A avaliação dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental é expressa 
através do boletim escolar onde são avaliados os indicadores de aprendizagem por 
meio dos seguintes conceitos:

a)  aprendizagem desenvolvida

b) aprendizagem em desenvolvimento 

c) aprendizagem não desenvolvida

PROCESSO 
AVALIATIVO
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Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano EF) e Ensino Médio

Será aprovado o estudante que obtiver, no mínimo, a média sete, cujo cálculo será 
representado pela soma dos resultados de cada trimestre dividindo-se por três, 
conforme a fórmula:

(1ºtrim.) + (2º trim.) + (3º trim.) ≥ 7,0 
3

O Exame Final será oferecido ao estudante que não obtiver média anual sete 
em cada componente curricular após o encerramento do ano letivo. Para 
lograr aprovação, é necessário o estudante evidenciar melhoria no processo de 
aprendizagem e obter média aritmética simples de, no mínimo, cinco, resultado 
obtido da média anual (MA) mais a nota obtida no exame final (EF), dividido por 
dois, em cada componente curricular.

MA + EF ≥ 5,0 
2

A escola apresenta Regime de Progressão Parcial (PP) para estudantes de 1º e 2º 
ano EM e Recuperação Prolongada (RP) para estudantes do 3º ano EM, que não 
lograram aprovações em até dois componentes curriculares.

Provas de 2ª Chamada

Existem quatro situações que possibilitam  a realização das provas de 2ª chamada. 

1. Por motivo de doença: dirigir-se à Secretaria com atestado médico em até 48 horas do 
seu retorno ao Colégio. 

2. Estudante em competição ou atividade cultural: ao participar de competições ou 
atividades culturais regionais, nacionais ou internacionais, trazer comprovante para a 
Secretaria.
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3. Falecimento de familiar ou parente próximo: apresentar justificativa por escrito e, se 
possível, apresentar o atestado de óbito em até 48 horas do seu retorno à escola para a 
Secretaria.

4. Viagens inadiáveis com a família: entregar na Secretaria uma declaração dos 
responsáveis, explicando o motivo da viagem com antecedência mínima de 48 horas. 
Retirar o protocolo no setor Financeiro para o pagamento da taxa por avaliação. 

Importante: se o pedido de 2ª chamada for solicitado apenas no retorno da viagem, o 
estudante não terá direito de realizar a avaliação. 

Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, é 
exigido na escola o cumprimento dos seguintes princípios de convivência:

1) Nas dependências da escola e suas proximidades, mesmo fora do horário 
escolar, manter atitudes condizentes com o local e respeito às pessoas com 
quem convive.

2) Não é permitida a prática de atos que atinjam a integridade física e/ou moral 
das pessoas da comunidade escolar.

3) Não é permitido o uso indevido do nome, emblemas ou símbolos do Colégio.

4) Não é permitido fazer apologias que contrariem os valores da educação marista.

5) É proibido promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, 
eventos e subscrições no Colégio ou em nome dele.

6) É proibido expor colegas, professores, funcionários ou qualquer membro da 
comunidade escolar a situações constrangedoras.

PRINCÍPIOS DE 
CONVIVÊNCIA
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7) Deve ser mantida a integridade do patrimônio do Colégio bem como de 
professores, funcionários e colegas, e o zelo pela limpeza e conservação do 
ambiente. Em caso de danos, de ordem moral, física ou material, o responsável 
pelo estudante será responsabilizado.

8) O uso da agenda é diário e obrigatório para estudantes da Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental. É a identificação do estudante e meio de comunicação 
entre família e escola.

9) O uso de uniforme é diário e obrigatório, em todas as dependências da escola e 
em saídas pedagógicas. É permitido o uso de calça e bermuda jeans azul desde 
que elas não contenham detalhes rasgados.

10) Não é permitido o uso dos uniformes das Atividades Extraclasse e modalidades 
esportivas durante o turno regular.

11) Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos (celular, videogame, fones e 
afins) em aula que venham atrapalhar o andamento das atividades escolares.

12) Não é permitido o porte e uso de materiais ilícitos nas dependências da escola.

13) O estudante é responsável pelos seus materiais escolares e pertences pessoais.

14) Atitudes inconvenientes de namoro não serão permitidas no ambiente escolar.

15) No horário de recreio, é direito do estudante fazer o lanche e ter momento de 
descanso.

16) Durante o horário do intervalo, não será permitido o acesso dos estudantes aos 
pisos superiores.

Os horários de aulas são os seguintes:

• Educação Infantil: das 13h20 às 17h40.

• Anos Iniciais (1º a 5º ano EF): das 13h30 às 17h50.

• Anos Finais (6º a 9º ano EF): das 7h40 às 12h10.

• Ensino Médio: das 7h40 às 12h10.

17) O estudante não entrará em sala de aula após o início da atividade, sem 
apresentar justificativa.
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• Até o 5º ano EF – em caso de chegada atrasada, o estudante deve 
registrar o atraso na Recepção do Colégio para, posteriormente, 
entrar em sala de aula.

• Do 6º ano EF em diante – em caso de chegada atrasada, o estudante 
somente poderá entrar em sala de aula no período posterior. Após 
esse horário, não será permitida a entrada, exceto com apresentação 
de atestado médico, que deverá ser entregue à Secretaria.

18) Saídas durante os períodos de aula não serão permitidas. Havendo necessidade, 
o estudante deverá apresentar a devida justificativa na agenda, assinada pelos 
pais ou responsável.

• Até o 7º ano EF – a liberação é realizada somente com a presença do 
responsável

• Do 8º ano EF em diante – a liberação é realizada mediante solicitação 
do responsável por escrito, na agenda. Não serão aceitas autorizações 
para saídas antecipadas via ligação telefônica dos pais/responsáveis.

19) A autorização para retirada de estudantes por outras pessoas, que não os 
responsáveis, deve ser feita por escrito, pelos pais ou responsável, ao Serviço 
de Coordenação de Turno (SCT). O nome dessas pessoas autorizadas deverá 
constar no sistema, ou seja, os pais deverão preencher junto à Secretaria relação 
de autorizados.

20) Não é permitido ao estudante ausentar-se da escola sem a devida autorização 
do Serviço de Coordenação de Turno (SCT).

21) Os estudantes que estiverem impossibilitados de frequentar a aula em dia de 
atividade avaliativa deverão apresentar atestado médico na Secretaria em até 
48h após a data da avaliação.

22) Somente poderão permanecer no Colégio, fora do seu turno, os estudantes que 
tiverem atividades escolares a realizar, devidamente uniformizados.

23) Medicação – quando necessário, deve vir com a receita médica e a indicação de 
como ministrá-lo. Registrar a autorização por escrito na agenda. 

24) A entrega de materiais escolares, remédio, presentes para aniversários e 
uniformes deve ser realizada na recepção para encaminhamento à Coordenação 
de Turno, não sendo permitida a entrada de pais ou responsáveis para realizar a 
entrega nas salas de aula.
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25) Aniversários –se a família desejar, a comemoração pode ser realizada no horário 
de lanche na sala, com as crianças e os educadores. Não realizaremos festas no 
Colégio, portanto não serão autorizados convites e decorações. 

26) Todo o atendimento deve ser solicitado pelos pais previamente junto ao setor 
pertinente por meio do telefone do Colégio (51) 3724 8100 ou e-mail.

Educação Infantil

A criança precisa acostumar-se ao cumprimento dos horários:

Entrada – às 13h20 | Saída – às 17h40

• Evite chegar atrasado ou tirar o estudante antes do término da aula.

• Estimular o consumo de alimentos saudáveis. A sala de aula dispõe 
de geladeira.

• Revisar diariamente a mochila (toalha, guardanapo, sobras de lanche).

• Identificar o copo, as térmicas e os potes de merenda, o iogurte e o 
refrigerante.

• A escova de dentes e o creme dental deverão estar diariamente na 
mochila em lugar apropriado.

• Se a criança demonstrar alguma insatisfação, procure saber com a 
professora o que aconteceu e encorajá-la a superar as dificuldades.

• Vir uniformizado diariamente. Não será permitido o uso de calçados 
abertos (sandálias e chinelos) por segurança. Somente fechados 
(tênis e sapatilhas).

NORMAS DISCIPLINARES
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• A agenda deverá estar sempre na mochila e revisada diariamente.

• Os pais não devem entrar na sala para arrumar a mochila. Isso é tarefa 
da criança.

• As mães que têm disponibilidade podem participar do Conselho de 
Mães. É um trabalho voluntário e direcionado para todas as turmas. 
A reunião é mensal.

• As orientações administrativas constam no contrato de matrícula.

• As orientações pedagógicas constam nas Diretrizes da Educação 
Infantil Marista, à disposição no Colégio.

• No período de adaptação, será necessário muita paciência e confiança. 
Encoraje seu filho para as atividades, evitando entrar na sala.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano EF)

Agenda Escolar: É utilizada como meio de comunicação entre a família e a escola. 
Deve estar, diariamente, com o estudante e ser bem cuidada.

Horários:
De segunda a sexta-feira
Entrada – às 13h30
Recreio (1º e 2º ano EF) – das 15h10 às 15h30
Recreio (3º a 5º ano EF ) – das 15h30 às 15h50

Saída – às 17h50

Atrasos: a família e o estudante devem zelar pela pontualidade e pela assiduidade. 
Evite chegar atrasado e observe o horário de entrada (às 13h30). Caso aconteça 
o atraso, o estudante deverá passar na Recepção para receber a autorização para 
entrar na sala de aula. A autorização será colada na agenda posteriormente.

Esportes: o Colégio dispõe de locais específicos para atividades de Educação 
Física e recreação. É importante que sejam observados os horários de início e 
término das atividades nesses locais, para o bom andamento do restante das 
atividades escolares.

Saídas: qualquer saída antecipada deverá ser realizada presencialmente pelos 
responsáveis e autorizada pelas coordenações. O término das aulas é às 17h50, 
observe este horário e evite retirar o estudante antes para não prejudicá-lo. 
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Deslocamento dos estudantes: os estudantes e/ou turmas que se deslocarem, 
devem utilizar as dependências da escola (corredores e escadarias) com 
tranquilidade, para a segurança pessoal de cada um, respeitando o trabalho que 
está sendo feito nas outras turmas.

Objetos pessoais: identifique-os e cuide bem deles. O Colégio não poderá 
responsabilizar-se por possíveis perdas e/ou danos.

Uniforme: além de colaborar com a identificação e a segurança do estudante, 
o uniforme é de uso obrigatório e indispensável para as atividades em todos os 
turnos. Não será permitido o uso de calçados abertos (chinelos e sandálias) por 
questões de segurança. Somente fechados (tênis e sapatilhas).

• Será cobrado diariamente de todos os estudantes.

• Será permitido o uso de calça e bermuda jeans na cor azul desde que 
não contenham detalhes rasgados. Saias e shorts em jeans não são 
considerados uniforme.

• Para as práticas das diversas modalidades esportivas de Educação 
Física, é também obrigatório e indispensável o uso do uniforme.

Telefone celular: deverá ser desligado durante o período de aula, palestras e 
atividades afins.

Dependências: todos devem zelar pelo patrimônio da escola, e os eventuais danos 
causados devem ser indenizados.

Condutas: não é permitida a utilização de aparelhos sonoros, mesmo com fones de 
ouvidos, em sala de aula. Nas dependências do Colégio, não é permitida a utilização 
de skate, patinete, roller, patins, bicicletas e bexiguinhas.

Material: é indispensável para a organização do estudante que ele tenha sempre à 
mão todo o material necessário.

Animais: os animais domésticos (cães e gatos) não poderão permanecer no interior 
do Colégio.

Aos pais: evite permanecer próximo às janelas e portas conversando, pois atrapalha 
o andamento da sala de aula.

Datas especiais: materiais extras para atividades específicas só devem ser solicitados 
aos estudantes/famílias com o consentimento da Direção do Colégio.
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Excursões: são organizadas pelo Colégio, com fins pedagógicos, observando 
critérios e necessidades da cada turma.

Permanência no pátio: o Colégio não dispõe de funcionários para acompanhar 
estudantes após o término das atividades de aula. Dessa forma, os estudantes 
deverão encaminhar-se para casa até as 18h10, não podendo ficar brincando e 
jogando nas quadras e pátio.

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano EF) e Ensino Médio

Agenda Escolar: é utilizada como meio de comunicação entre a família e a escola. 
Deve estar, diariamente, com o estudante e ser bem cuidada. A agenda é o 
documento de identificação do estudante, preencha, portanto, a página de dados 
pessoais. Os pais e/ou responsáveis comunicam, através da agenda, autorização 
para entrada e/ou saída do estudante fora do horário preestabelecido.

Horários

Turno da manhã

De segunda a sexta-feira – das 7h40 às 12h10

Primeira batida: às 7h40

Segunda batida: às 7h45

1º período: das 7h40 às 8h30

2º período: das 8h30 às 9h20

3º período: das 9h20 às 10h10

Recreio: das 10h10 às 10h30

4º período: das 10h30 às 11h20

5º período: das 11h20 às 12h10

Obs.: sábados (conforme calendário) – das 7h40 às 11h20.

Aulas à tarde para estudantes do 9º ano EF

Quinta-feira: das 13h40 às 15h20

Aulas à tarde para estudantes do Ensino Médio

Segunda: aula normal das 13h40 às 18h10

Primeira e única batida: às 13h40
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Terça-feira: Laboratórios – das 13h40 às 17h20

Primeira e única batida: às 13h40

Dois Sinais: Não será permitido o ingresso do estudante, na sala de aula, após 
o segundo sinal. Estudantes que chegarem após esse sinal deverão aguardar o 
segundo período em local determinado pelo coordenador de turno. Após o recreio, 
também será dado o segundo sinal.

Atrasos: O estudante deve zelar pela pontualidade e pela assiduidade. Caso se 
atrase, o estudante tem o direito de assistir às aulas a partir do segundo período 
(às 8h30 no turno da manhã e às 14h30 no turno da tarde). São aceitas quatro 
entradas atrasadas por trimestre, inclusive quando o estudante estiver em aula 
no turno da tarde. A partir do quarto atraso, os responsáveis serão informados 
pela escola e só serão aceitas entradas com justificativas assumidas por eles. Os 
estudantes que chegarem a partir do segundo período deverão vir acompanhados 
por seu/sua responsável, ou apresentar justificativa na agenda, caso contrário serão 
encaminhados para casa e os pais serão devidamente informados.

Esportes: o Colégio dispõe de locais específicos para atividades de Educação Física 
e recreação. É importante que sejam observados os horários de início e término das 
atividades nesses locais, para o bom andamento do restante das atividades escolares.

Intervalos: por ocasião de mudanças de períodos, aguardar dentro da sala de aula 
a chegada do/a próximo/a professor/a. Durante o recreio, não é permitido que os 
estudantes permaneçam dentro das salas de aulas, que deverão estar fechadas.

Deslocamentos: os estudantes e/ou turmas que precisarem se deslocar devem 
utilizar as dependências da escola (corredores e escadarias) com urbanidade, 
respeitando o trabalho realizado nas outras turmas. As diretorias de turma e/ou da 
Liga Estudantil Gonçalvense (LEG) somente poderão passar nas turmas para avisos 
mediante autorização, por escrito, da Coordenação de Turno.

Provas atrasadas: o estudante deverá evitar faltar em dias de avaliação. Caso seja 
inevitável, será oferecida uma nova oportunidade, mas para isso ele deve apresentar 
um atestado. O requerimento de 2ª Chamada deve ser realizado na Secretaria no 
prazo de até 48h após a prova, com apresentação de atestado.

Saídas: qualquer saída antecipada só poderá ser feita com justificativa dos pais ou 
responsáveis, mediante visto, na Agenda, do Coordenador de Turno e/ou Coordenações.

Disciplina: o Colégio deve primar por manter uma disciplina respeitosa em todos os 
seus ambientes. Casos de indisciplina serão analisados à luz do Regimento Escolar.
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Objetos pessoais: identifique-os e cuide bem deles. O Colégio não poderá 
responsabilizar-se por possíveis perdas e/ou danos.

Uniforme: além de colaborar com a identificação e a segurança do estudante, o 
uniforme é de uso obrigatório e indispensável para as atividades em todos os turnos. 
Será cobrado diariamente de todos os estudantes. Será permitido o uso de calça e 
bermuda jeans azul desde que não contenham detalhes rasgados. Saias e shorts em 
jeans não são considerados uniformes. Para as práticas das diversas modalidades 
esportivas de Educação Física, é também obrigatório o uso do uniforme.

Murais: onde se podem fixar cartazes e avisos. Procure se inteirar do seu conteúdo 
e preservá-los.

Rifas: poderão ser organizadas somente com autorização prévia do Conselho 
Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP).

Telefone celular: deverá ser desligado durante o período de aula, palestras e 
atividades afins. Em dias de prova, deverá ser colocado sobre a mesa do professor. 
Não é permitida sua utilização em sala de aula.

Segurança: o estudante deverá permanecer no recinto escolar durante todos os 
horários de aulas, não devendo afastar-se mesmo no horário do recreio. Todas as 
pessoas que chegam ao Colégio devem identificar-se na Recepção.

Dependências: todos devem zelar pelo patrimônio da escola. Eventuais danos 
causados ao patrimônio devem ser indenizados.

Condutas: não é permitido fumar nas dependências do Colégio, bem como utilizar 
aparelhos eletrônicos em sala de aula Também não é permitida a utilização de 
skate, patinete, roller, patins, bicicletas e bexigas.

Material: é indispensável para a organização do estudante que ele tenha sempre à 
mão todo o material necessário diariamente.

Frequência: o percentual de faltas não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco 
por cento), o que exigirá atividades compensatórias de acordo com a Resolução 
233/97, do Conselho Estadual de Educação. Atenção especial para as aulas do 
componente curricular Educação Física.

Datas especiais: materiais extras para atividades específicas só devem ser solicitados 
aos estudantes/famílias com o consentimento da Direção do Colégio.
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Excursões: são organizadas pelo Colégio, com fins pedagógicos, observando 
critérios e necessidades da cada turma.

Festas: a escola não incentiva, nem se responsabiliza por festas realizadas fora 
do ambiente escolar. Não será permitido o ingresso dos estudantes no ambiente 
escolar e imediações com atitudes que prejudiquem o bom funcionamento das 
atividades escolares e que afetem a tranquilidade da vizinhança.

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;

e) conhecer o presente Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele;

f) comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações interpes-
soais;

g) organizar-se em associações de cunho religioso, científico, artístico, cívico, espor-
tivo, social e educacional, respeitando as disposições deste Regimento Escolar, 
do Projeto Pedagógico e outras normas exaradas pela Entidade Mantenedora;

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 

DIREITOS
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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 do Colégio.

Deveres

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

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

b) comparecer ao Colégio munido do material necessário para a realização das ati-
vidades 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 pelos danos causados;

f) respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, tra-
tando-as com urbanidade;

g) participar das comemorações, celebrações religiosas e de outras atividades com-
plementares 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) ser assíduo e pontual nas atividades escolares;

j) justificar suas faltas no prazo determinado pelo Colégio;

k) conhecer e cumprir o presente;

l) agir em consonância com a filosofia marista;
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m) fazer uso obrigatório do uniforme para as aulas de Educação Física.

Medidas Pedagógico-Educativas

A escola busca a obtenção sistemática da disciplina, visando ao desenvolvimento, 
no estudante, da autonomia moral e intelectual que, ao agir, revele discernimento, 
autodisciplina e senso comunitário. Em consonância com a filosofia do Colégio, 
são tomadas medidas pedagógicas educativas quando o estudante não cumprir os 
seus deveres e/ou desrespeitar 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 solidariedade. Dadas essas considerações, são 
tomadas as seguintes medidas:

a) orientação;

b) advertência oral e/ou escrita;

c) comunicado por escrito ao responsável pelo estudante;

d) suspensão (afastamento temporário da sala de aula e/ou do Colégio);

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

f) cancelamento da matrícula.

As ações empreendidas pela escola são registradas e, nos casos de suspensão 
e cancelamento da matrícula, respaldadas pelo Conselho de Classe e/ou pelo 
Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP), quando solicitados pela 
Direção, mantendo-se comunicação com a família do estudante. As medidas 
pedagógico-educativas podem, a critério da Direção, ser adotadas isolada ou 
independentemente, sem observância da sequência antes referida.
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Associação de Pais e Mestres (APM) e Conselho de Mães

A Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Roque (APM) e o Conselho de 
Mães têm o objetivo de oportunizar a integração da comunidade educativa, bem 
como promover a cooperação mútua em torno de objetivos comuns relacionados 
à educação marista. Juntamente à Direção do Colégio, as associações realizam 
atividades culturais, sociais e esportivas.

Liga Estudantil Gonçalvense (LEG)

A equipe da Liga Estudantil Gonçalvense tem a finalidade de representar os 
estudantes junto à comunidade escolar, tendo em vista a promoção de atividades 
culturais, assistenciais, sociais e esportivas, colaborando com as campanhas e 
atividades da escola.

Associação de Professores (APR)

A Associação de Professores (APR) visa proporcionar ao corpo docente a realização 
de atividades de integração, valorização, formação religiosa e profissional.

REPRESENTAÇÕES 
DENTRO DO COLÉGIO
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Site

O site do Marista Roque (maristaroque.org.br) é atualizado diariamente com 
notícias relacionadas ao cotidiano escolar, calendários de provas, galerias de fotos 
dos principais eventos e demais comunicados de interesse da comunidade escolar.

Marista Virtual

No Marista Virtual (na lateral do site do Colégio: maristaroque.org.br), na guia 
Família, você pode acessar informações, como segunda via do boleto bancário, 
boletins, atrasos, declaração de Imposto de Renda. Basta inserir o login (CPF do 
responsável financeiro – sem ponto e sem traço) e senha. Em caso de dificuldades 
no acesso, entrar em contato com a Secretaria pelo telefone (51) 3724 8100 ou 
e-mail roque@maristas.org.br. Na guia Estudante, estão disponíveis as notas e os 
dados cadastrais do estudante. Login (matrícula do estudante) e senha.

Aplicativo Marista Virtual

Em 2014, a Rede Marista lançou o aplicativo Marista Virtual, usado no Marista 
Roque e em outros Colégios da Rede para os pais poderem acompanhar de perto 
a vida escolar dos filhos. O app pode ser baixado no smartphone a partir das lojas 
App Store ou Google Play e oferece alguns diferenciais como consultas financeiras, 
boletim escolar (a partir do 6º ano EF), rematrículas e matrículas, além do acesso a 
informações e avisos do Colégio.

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO
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Rematrícula online

A rematrícula de estudantes do Marista Roque ocorre online, o que torna o 
procedimento mais ágil e cômodo às famílias, sem a necessidade de comparecer 
ao Colégio. O processo pode ser realizado somente pelo responsável financeiro do 
estudante, através do site do Colégio, no ambiente Marista Virtual, na aba Família.

Agenda do estudante

Um dos principais canais de comunicação entre a família e a escola, a agenda é 
entregue no primeiro dia de aula. Por meio dela, são enviadas as Circulares com 
autorizações para saídas de estudo e outras informações importantes do dia a dia 
da escola. É também uma ferramenta de identificação do estudante para o acesso 
ao Colégio em caso de atraso, que irá conter o código de barras para os serviços 
oferecidos, como a retirada de livros na Biblioteca.

Circulares

Com o objetivo de padronizar as informações que transitam entre Colégio e 
família, todos os comunicados são emitidos no formato de Circulares. Esses 
documentos são entregues diretamente aos estudantes. Passeios, saídas, 
orientações gerais sobre eventos e atividades da escola são alguns dos assuntos 
abordados nas circulares.

Revista Em Família

Com um conteúdo qualificado, reportagens, entrevistas e matérias especiais sobre 
temas de interesse da comunidade escolar, a revista Em Família é um meio que 
estreita e qualifica a comunicação entre o Marista Roque e as famílias. A publicação 
conta com um espaço de conteúdo personalizado do Colégio, em que cada nível de 
ensino apresenta temáticas ou assuntos específicos sobre seus projetos e ações.

E-mail e SMS

Uma maneira ágil de informar sobre a realização de eventos e outras atividades, 
o e-mail e o SMS trazem informações relevantes. Confira sempre seu e-mail. Caso 
não receba comunicados, procure verificar sua caixa de Spam. Caso isso esteja 
ocorrendo, cadastre o Colégio como fonte confiável para o recebimento regular 
das informações. Eventualmente, também são enviados SMS com avisos sobre 
atividades e confirmação da matrícula.
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Fale Conosco

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

APM – Associação de Pais e Mestres

Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre

Deac – Departamento de Educação Artística e Cultura

Defe – Departamento de Educação Física e Esportes

EI – Educação Infantil (níveis 1, 2 e 3)

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

EM – Ensino Médio

Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres dos Colégios Maristas

Maristão – Campeonato esportivo dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista

PJM – Pastoral Juvenil Marista

RMM – Recanto Marista Medianeira, em Veranópolis

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

Seplan – Seminário de Planejamento

Sima – Sistema Marista de Avaliação

SIGLAS
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Anotações
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