


Datas de matrícula 
Dias 4 e 11/12/2021, conforme cronograma abaixo.

Local
Acesso no andar térreo do Prédio B, rua Irmão José Otão, nº
11. Estaremos recebendo os documentos em um drive-thru,
sem a necessidade de desembarque do carro. Caso você não
tenha disponibilidade de entregar no dia e horário agendados
para o seu segmento, entre em contato com a Central de
Relacionamento.

Documentação para entrega na data de matrícula
(complementar a entrega de documentação ainda não
realizada para a Central de Relacionamento conforme
orientações enviadas por e-mail)
• Requerimento de matrícula e contrato, assinados pelo pai,
mãe e responsável financeiro.
• Cópia da Carteira de Vacinação para a Educação Infantil e o
1º ano do Ensino Fundamental.
• Cópia da Carteira de Identidade e CPF do estudante.
• Cópia da Certidão de Nascimento do estudante.
• Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante
de residência dos contratantes.
• Histórico Escolar dos anos anteriores, em duas vias
originais. Provisoriamente, será aceito um Atestado de
Frequência Escolar, sendo concedido prazo até 31/1/2022
para a entrega do documento.
• Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e
Histórico Escolar, em duas vias originais, para os estudantes
do Ensino Médio. Provisoriamente, será aceito um Atestado
de Frequência Escolar, sendo concedido prazo até 31/1/2022
para a entrega do documento.

Observações
• A efetivação da matrícula para o ano de 2022 se dá
com a entrega da documentação listada e da quitação
da primeira parcela da anuidade escolar de 2022
(parcela 01/2022), da contribuição social da Associação
de Pais e Mestres do Marista Rosário e da contribuição
social do Grêmio Estudantil Rosariense.
• A não efetivação da matrícula até a data estabelecida
é considerada desistência.
• No caso de cancelamento da matrícula, não será
devolvido o valor da 1ª parcela da anuidade.

Valores 2022

Contribuição Social 2022
Associação de Pais e Mestres (Apamecor): organiza
momentos de integração entre as famílias ao longo do
ano, como eventos de Dia das Mães, Dia dos Pais,
Almoço Farroupilha, Bazar de Uniformes, palestras e
apoio a campanhas. Além disso, mantém uma sede
campestre que recebe estudantes para encontros de
formação e palestras. Ainda disponível para pais e
educadores mediante reserva.
Valor anual por família: R$ 321,00

Nível/Ano Data Horário

Educação Infantil 4/12 das 8h às 10h

1º e 2º anos EF 4/12 das 10h às 12h

3º ao 5º ano EF 11/12 das 8h às 10h

Anos Finais e Ensino Médio 11/12 das 10h às 12h

Nível/ Ano Valor da 

Parcela

Valor Total 

Anual
Nível 1 Ed. Infantil R$ 2.060,13 R$ 24.721,56

Nível 2 e 3 Ed. Infantil R$ 2.036,00 R$ 24.432,00
1º ao 5º ano EF R$ 1.829,20 R$ 21.950,40
6º ao 8º ano EF R$ 1.879,14 R$ 22.549,68

9º ano EF R$ 2.091,31 R$ 25.095,72
1º ano EM R$ 2.295,16 R$ 27.541,92
2º ano EM R$ 2.268,28 R$ 27.219,36
3º ano EM R$ 2.585,04 R$ 31.020,48

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patricia_santos_maristas_org_br/Ed6s_nYmYZhNp0o48QAOEEcBcLIoaUEXyfcYaUl5UlGkfA?e=LO05eq


Contribuição Social 2022

Grêmio Estudantil Rosariense (GER): promove
atividades esportivas, culturais e de lazer para todos os
estudantes, de acordo com suas faixas etárias. Contribui
com atividades como volta às aulas, Dia da Criança e
Dia do Estudante.
Valor anual por estudante: R$ 67,00

Dúvidas

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.
Central da Relacionamento:
WhatsApp (51) 97400.1566 (51) 97401.5206 (51)
97400.6797 | relacionamento.rosario@maristas.org.br
Tesouraria:
WhatsApp (51) 97401.1156 | (51) 3284.1200 |
financeiro.rosario@maristas.org.br

Ano letivo 2022

Início do Ano Letivo:
17/2: Níveis 1 e 2 da Educação Infantil e 3º ano EM
18/2: Nível 3 da Educação Infantil
21/2: Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e
Ensino Médio (1º e 2º anos)

Educação Infantil (Níveis 1, 2 e 3)
15/2, às 18h30: Reunião Online de Pais.
Todos os níveis com a Coordenação e a Direção e,
em seguida, com cada professora.

16 a 23/2: entrevistas individuais com as famílias.
As informações sobre a adaptação serão repassadas
nas reuniões e entrevistas.

21, 22 e 23/2: horário reduzido, no período de
adaptação informado nas reuniões.
24 e 25/2: horário normal de aula, exceto para
aqueles que ainda necessitarem de mais tempo para
adaptação.

23/2: início das Atividades Complementares.
24/2: início do Turno Integral, após o período de
adaptação no turno regular.

Ensino Fundamental (1º ano)
16 a 18/2: entrevistas individuais com as famílias.
As informações sobre a adaptação serão
repassadas nas reuniões e entrevistas.

17/2, às 18h30: Reunião Online de Pais.
Com a Coordenação e a Direção e, em seguida, com
cada professora.

21/2: Volta às Aulas - Acolhida de estudantes e
familiares do 1º ano EF às 9h30 (turno da manhã) e às
15h30 (turno da tarde).

23/2: início das Atividades Complementares.
24/2: início do Turno Integral.

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patricia_santos_maristas_org_br/EbAFpx2MgL9GpVemeNVXvVEB86USk4Rh13ckOGzpetsp8Q?e=xmFj4T
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Ensino Fundamental e Ensino Médio
21/2: início das aulas para o 2º ano do
Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, com
horário normal para todos os estudantes e com
atividades diversificadas em cada segmento.
23/2: início das Atividades Complementares.
24/2: início do Turno Integral para Educação Infantil
e Anos Iniciais.

A partir do dia 21/2, haverá atividade até as
12h40 (turno da manhã) para o 9º ano EF e Ensino
Médio.

Reuniões de Pais
17/2: Reunião com as famílias do 6º ano EF.
Todas as turmas com a Direção, Coordenação
e professores.

3/3: Reunião com as famílias do 1º ano EM.
Todas as turmas com a Direção, Coordenação
e professores.

As demais reuniões ocorrerão durante as
primeiras semanas de aulas conforme calendário da
escola divulgado durante o ano letivo.

Recesso escolar
21 a 31/7/2022

Término do ano letivo regular
9/12: término do ano letivo para 3º ano EM.
15/12: término do ano letivo para Anos Finais, 1º e 2º anos
EM.
16/12 – término do ano letivo para Educação Infantil e Anos
Iniciais EF.

Período de Exames Finais
12 a 16/12 - Exame Final para 3º ano EM.
19/12 - Conselho de Classe Final e entrega de
resultados do 3º ano EM.
16 a 21/12 - Exame Final Anos Finais, 1º e 2º anos EM.
19 e 20/12 - Exame Final Anos Iniciais.
22/12 - Conselho de Classe Final e entrega de
resultados Anos Finais, 1º e 2º anos EM.

Matrículas para Turno Integral e Atividades Complementares
As matrículas para o Turno Integral e Atividades
Complementares (para estudantes que ainda não
frequentam) devem ser realizadas online pelo ambiente
Marista Virtual do site ou pelo aplicativo (disponível na
Google Play e App Store), de 14/12 (a partir das 10h) a
19/12/2021. As modalidades e valores estão disponíveis aqui
(Turno Integral e Atividades Complementares) e no site.
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