
A Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Rosário foi 
fundada em 14 de outubro de 1957 por pais, professores e Irmãos 

Maristas, que sentiam a necessidade de contribuir no fortalecimento 
do vínculo entre as famílias e a escola. Desde então, a Apamecor
caminha lado a lado com o Colégio na busca de seus objetivos.
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Unir forças educacionais em torno dos
objetivos e dos valores institucionais do
Colégio.
Colaborar com a escola para aprimorar sua
ação educativa.
Promover a união da Família Rosariense,
proporcionando oportunidades de encontros
culturais, sociais e esportivos.

A Sede da Associação está localizada na Rua
Fernando Osório, 1156 (alto do Morro São Caetano),
e disponibiliza aos seus sócios um espaço para
desfrutar a natureza com praça infantil, campo de
futebol, quadra de areia e de futebol sete, vestiários
e sanitários. O salão de festas Paulo Scharlau conta
com ambiente climatizado e possui churrasqueira,
cozinha completa, copa e capacidade para 400
pessoas. No espaço esportivo, o Quiosque Roberto
Anele é coberto, fechado e climatizado, possui
churrasqueira e capacidade para acomodar até 26
pessoas. As solicitações de reservas podem ser
realizadas na Tesouraria do Colégio (telefone
3284.1200), ou pelo e-mail:
apamecor@maristas.org.br, via preenchimento de
formulário e pagamento de taxa, de acordo com o
tipo de evento e espaço a ser utilizado.

Sede
campestre

Objetivos



Mesmo com as restrições impostas pela situação
sanitária, a Apamecor não parou. Entre as atividades
realizadas em 2021, estão:

Projeto "Apamecor Respira" e Nós na Rede.
Organização de eventos como a Celebração Pascal
e Vigília Mariana.
Realização do Drive-Thru de Vacinação da Gripe
H1N1 e Bazar de Uniformes.
Concessão de subsídio para a realização de live
junina e para o Projeto Pequenos Escritores.
Conclusão da instalação da iluminação de
emergência dos salões e recebimento do Alvará
de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI).
Execução de obra de adequação hidro sanitária e
recebimentos de Alvará de Liberação do DMAE.
Adaptação e reforma do vestiário/banheiro
feminino e para PCD na área de esportes.

Além disso, foi firmada uma parceria com o grupo
TrilhandoPoa. Também, a colaboração em campanha
de arrecadação de alimentos para o Instituto Criança
Mais Feliz RS.2020.

Ações

Para mais informações, 
participação nos grupos 
esportivos ou voluntariado,
acesse: http://bit.ly/apamecor
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