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APRESENTAÇÃO

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

“A educação é uma obra de amor.”

Champagnat

Seja bem-vindo ao Ensino Fundamental do Marista Rosário!

Ao longo deste ano, compartilharemos momentos únicos, com muitas descobertas 
e construção de conhecimentos. Para que tudo ocorra bem, é necessário conhecer 
e observar algumas orientações que irão garantir o bom andamento das atividades.

Os Anos Iniciais constituem uma fase marcante e representam o início da criança 
no mundo das aprendizagens formais. Durante as primeiras semanas de aula, o 
estudante conhece os novos espaços, vincula-se aos colegas, à professora e constrói 
coletivamente as combinações do ano. Para isso, é importante que os responsáveis 
estimulem a autonomia e a integração do estudante ao ambiente. 

No período de adaptação, é importante que a escola tenha a oportunidade de criar 
o ambiente adequado para o estabelecimento de vínculos de confiança entre os 
professores e o estudante. Para isso, solicitamos aos pais e acompanhantes que 
possibilitem essa aproximação, deixando o espaço para a ação dos educadores. 
Permitir que a criança estabeleça contato com o grupo de colegas e educadores é 
importante para que ela possa conquistar esse novo espaço.
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HORÁRIOS

Como o estudante reage de forma singular ao processo de adaptação e a esse 
novo desafio, acompanhamos e observamos cada um, junto da família em suas 
necessidades. No entanto, ressaltamos o quanto é importante que os pais se 
mostrem seguros e confiantes ao deixá-lo no espaço escolar, bem como cumpram 
com as combinações realizadas com a escola.

Hora da entrada

Turno da manhã: às 7h35

Turno da tarde: às 13h30

Para melhor organização, os estudantes dos 1º e 2º anos EF alinham-se em fila 
no Parque Infantil. É fundamental que os pais e responsáveis colaborem para a 
independência da criança, deixando-a no espaço reservado ao seu acolhimento e 
garantindo assim a entrada com a sua turma e professora.

Os estudantes dos 3º e 4º anos EF organizam-se em filas no Pátio Central e também 
são encaminhados para as salas de aula com seus professores, logo após o sinal de 
entrada. Os do 5º ano EF aguardam no Pátio Central e, ao sinal de início das aulas, 
dirigem-se sozinhos para encontrar seus professores nas salas de aula.

Nos dias chuvosos, a entrada dos estudantes dos 1º e 2º anos EF ocorre na Área 
de Convivência (2º andar do Prédio B). Já as turmas de 3º ao 5º ano EF dirigem-se 
diretamente para as suas salas de aula. 

No momento da entrada em sala de aula, prioriza-se o acolhimento ao estudante. 
Solicitamos evitar tratar assuntos na porta com a professora e/ou estudantes no 
início das atividades. Para a comunicação com a professora, indica-se o uso da 
agenda escolar.
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Entradas após o horário

Após os cinco minutos de tolerância de atraso, o estudante deve dirigir-se, 
acompanhado ou não de seus responsáveis, ao Serviço de Coordenação de Turno 
para fazer o registro do atraso e pegar a autorização de entrada em sala de aula. 
Não será permitida a entrada do estudante sem a devida autorização, mesmo que 
seu responsável esteja realizando o registro na Coordenação.

Hora de saída

Turno da manhã: às 12h

Turno da tarde: às 17h55

Os pais devem buscar as crianças dos 1º e 2º anos EF na sala de aula com as 
professoras. A entrega do estudante a outros responsáveis apenas é realizada 
mediante uma autorização formal feita pela família com antecedência, registrada 
na agenda estudantil. Os estudantes do 3º ao 5º ano EF já têm autonomia para 
deslocarem-se sozinhos ao encontro dos pais ou às Atividades Complementares. 
Após o horário, os estudantes do 1º e 2º ano EF da manhã ficam nas salas 063 e 
087, respectivamente, até as 12h40. No turno da tarde, os estudantes do 1º ano EF  
ficam nas salas 063 e 064 e os do 2º ano EF ficam nas salas 186 e 187, até as 18h30, 
com os educadores. Após esse horário, são deslocados para a Área de Convivência 
com os demais estudantes.

Durante o ano letivo, é fundamental que a família indique à escola as pessoas 
responsáveis por levar e buscar o estudante e possíveis modificações que possam 
ocorrer nessa rotina. Da mesma forma, caso haja restrições de acesso, a escola 
precisa ser informada. Esses registros devem ser realizados formalmente junto ao 
Serviço de Coordenação de Turno (SCT) e são comunicados aos professores.

Saída antes do horário regular

No caso de necessidade específica de saída antecipada, os pais ou responsáveis 
devem enviar uma solicitação comunicando à professora pela agenda e procurar 
diretamente a Coordenação de Turno (no horário de pegar a criança), que 
encaminhará um assistente de convivência para buscar o estudante em sala de 
aula. Os professores não estão autorizados a liberar o estudante diretamente aos 
pais, colaborando assim para o bom andamento das atividades pedagógicas e para 
a segurança da criança.
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As crianças dos 1º e 2º anos EF que frequentam as Atividades Complementares 
e/ou Turno Integral são encaminhados da sala de aula até o local das atividades 
pelos monitores do Colégio. Os estudantes do 3º ao 5º ano EF devem dirigir-se 
diretamente à Área de Convivência.

Estudantes de todos os níveis de ensino devem usar o uniforme obrigatoriamente. É 
também imprescindível e obrigatório o uso de tênis, para garantir maior segurança 
na mobilidade durante as atividades, prevenindo lesões e acidentes. Para evitar 
perdas e danos, coloque o nome completo em todos os pertences do estudante. 

• As camisetas azul-claro são de uso exclusivo da Educação Infantil ao 5º ano EF. As 
camisetas nas cores branco, azul-marinho e cinza também podem ser utilizadas 
pelos Anos Iniciais.

• Veja mais informações em maristarosario.org.br. Você encontrará orientações 
sobre os uniformes na aba Serviços, selecionando a opção Uniformes.

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES
E TURNO INTEGRAL

UNIFORME ESCOLAR
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CARTÃO DE ACESSO E 
CADASTRO BIOMÉTRICO

MARISTA VIRTUAL APP

O cartão de acesso é documento obrigatório do estudante, permitindo o acesso 
às dependências da escola, pelas catracas. É pessoal e intransferível, sendo a 
identidade do estudante na escola. 

Já o acesso das famílias nas dependências da escola se dará mediante o sistema 
biométrico. Durante os primeiros dias de aula, mãe, pai e/ou responsável financeiro 
que não realizaram o cadastro biométrico devem fazê-lo.

A entrada de acompanhantes e pessoas autorizadas se dá mediante o cadastro nas 
recepções e utilização de um cartão de visitante.

Para baixar o Marista Virtual App é só pesquisar, tanto na App Store quando no 
Google Play, estando disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

Login: CPF do responsável 

Senha: caso tenha dificuldades com a senha, utilize o recurso Lembrar senha 

O app possui diferenciais importantes, como a notificação que o responsável 
recebe em seu smartphone assim que o filho entra ou sai do Colégio. Também são 
oferecidas outras funcionalidades:
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AGENDA ESTUDANTIL

É um importante canal de comunicação entre escola e família, que necessita 
estar sempre na mochila do estudante. É fundamental que a agenda seja revisada 
diariamente, para que os pais ou responsáveis possam conferir e rubricar os recados 
recebidos. Sempre que necessário, faça uso dessa ferramenta para se comunicar 

Matrículas e rematrículas: um dos maiores atrativos do nosso Marista Virtual 
App é a possibilidade de realizar as rematrículas do turno regular, Turno Integral e 
Atividades Complementares.

Financeiro: a inovação da parte financeira é que além de conferência de boletos 
em PDF, há a possibilidade de compartilhá-los e de copiar a linha digitável para 
pagamento online, fornecendo praticidade no pagamento.  

Arquivos: principais Comunicados e Circulares disponíveis. Tudo isso visa à 
segurança de nossas informações. 

Avaliações: as avaliações permitem o acesso aos boletins, notas parciais, finais do 
ano letivo e de anos anteriores.  

Canais de contato: os principais e-mails e telefones das áreas internas do Colégio. 

Horários: horários das aulas de Turno Regular e Atividades Complementares. 

Notícias: direciona para a parte de notícias do site do Marista Rosário.  

Pedagógico: todas as ocorrências pedagógicas dos estudantes. 

Notificações: nas notificações do aplicativo (o sininho do canto superior direito), 
estão todos avisos reunidos, como entrada/saída, ocorrências pedagógicas ou 
algum comunicado. Além disso, é possível, nas configurações, ativar ou desativar o 
tipo de notificação a ser mostrada no app.
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com o Colégio. Os agendamentos de atendimentos serão realizados via agenda, 
bem como ficará disponibilizado o cronograma de horários das aulas especializadas.

Assim que a família receber a agenda, deve preencher todos os dados pessoais 
solicitados. Caso ocorra mudança de informações ao longo do ano letivo, altere 
e também comunique a Secretaria. Solicitamos a gentileza de não arrancar folhas 
da agenda, pois ela é o documento mais importante do ano escolar de seu filho. O 
modelo 2020 permite o uso de apenas alguns blocos de folhas, segmentados por 
trimestres, auxiliando na redução do peso do que é trazido para o Colégio. Lembre-
se de guardar os blocos não utilizados.

Além disso, eventos e demais atividades pedagógicas são comunicadas também via 
circular, entregue impressa e disponível no Marista Virtual App. 

Além deste Guia específico dos Anos Iniciais, o Colégio conta com o Guia Escolar, 
destinado a todos estudantes e suas famílias. O documento apresenta os setores e 
pessoas aos quais necessitam se remeter nas mais diversas situações, assim como 
uma visão geral de atividades e projetos desenvolvidos. Também fazem parte desse 
material informações importantes para a convivência, como regras, rotina escolar, 
benefícios e deveres. Ele está disponível no site do Colégio (maristarosario.org.
br) durante todo o ano e apresenta a opção para fazer download em dispositivos 
móveis e computadores pessoais.

GUIA ESCOLAR
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Acompanhe todas as datas importantes do ano letivo por meio da nossa agenda do 
site do Colégio: maristarosario.org.br

As professoras dispõem de dois horários semanais para atendimento às famílias, 
aos profissionais especializados que atendem aos estudantes e para manter 
acompanhamento com os Serviços de Orientação Educacional (SOE) e de 
Coordenação Pedagógica (SCP). Os encontros podem ser solicitados pela escola, 
por profissionais especializados e pelos pais, sempre que houver necessidade de 
trocas sobre a vida escolar do estudante.

A escola dispõe de Enfermaria, contudo, de acordo com a Lei nº 7.498/86, os  
profissionais que atuam no setor não têm autorização para ministrar medicamentos 
sem a devida prescrição médica. O responsável deverá encaminhar uma cópia da 
receita atualizada, com as devidas instruções, juntamente à medicação, para que 
possa ser ministrada pelo enfermeiro responsável.

CALENDÁRIO ESCOLAR

ATENDIMENTO AOS PAIS

MEDICAÇÕES
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Na escola

A comemoração dos aniversários é feita trimestralmente, com lanche coletivo. 
Nesse dia, haverá aula normal e, por isso, a criança deverá trazer todo o material. 
No dia do seu aniversário, cada estudante poderá oferecer aos colegas um lanche 
individualizado como minicachorro-quente, pão de queijo, cupcake, docinhos, etc. 
Neste caso, deverá ser combinado previamente com a professora. Não é permitido 
bolo, refrigerante, uso de decoração, vela, convites, trocas de presentes, fotos e 
filmagens. 

Fora da escola

Caso a família opte por realizar festa de aniversário fora da escola e convidar os 
colegas, a professora somente entregará os convites se todos os estudantes da 
turma forem convidados. Em caso de pequenos grupos, a família deve entregar os 
convites pessoalmente aos estudantes ou seus responsáveis.

Os registros familiares

É natural a curiosidade para ver seu filho interagindo com os colegas, com as 
professoras e na sala de aula. No entanto, como isso pode interferir na dinâmica das 
novas relações do convívio escolar, pedimos àqueles que desejarem fotografar, que 
o façam o mínimo possível, apenas no primeiro dia de aula e em atividades especiais 
como apresentações e festividades. Ressaltamos a necessidade da preservação da 
imagem dos nossos estudantes, em especial quanto à divulgação nas redes sociais.

ANIVERSÁRIOS
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Cada professora combinará com a turma quais e quando os brinquedos e jogos 
de casa poderão ser trazidos para a escola. Os brinquedos eletrônicos não são 
adequados para o ambiente escolar, pois prejudicam a socialização e correm risco 
de danos ou extravios. Lembramos que o item trazido para a escola deve ser algo 
que possa ser compartilhado com os colegas e que não deve ter grande valor 
financeiro ou emocional.

BRINQUEDOS E JOGOS

ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS
EM DESTAQUE

Encontros formativos

São momentos organizados pelo Serviço de Pastoral Escolar (SPE) juntamente com 
o Serviço de Orientação Educacional (SOE), em que o estudante aprofunda temas 
como relações humanas, vivência de valores cristãos e reflexões sobre a valorização 
da vida e convivência. Abrangem todos os níveis de ensino do Colégio.
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Saídas de estudo

A proposta pedagógica contempla saídas de estudo relacionadas aos projetos e 
conteúdos escolares. As saídas ocorrem mediante informativo prévio via circular, e a 
autorização de participação do estudante deve ser devolvida devidamente preenchida 
e assinada no prazo estabelecido. Todas as saídas não têm custo extra para a família.

Ciranda da Leitura

O projeto Ciranda da Leitura tem por objetivo aprimorar a compreensão leitora 
por meio do conhecimento de diferentes gêneros textuais, autores e ilustradores, 
proporcionando ampliação do repertório literário e contribuindo no processo de 
letramento. Em cada série/ano há uma dinâmica e uma lista específica, com obras 
literárias escolhidas especialmente para a faixa-etária e contemplando os gêneros 
propostos na Matriz Curricular Marista. Esta lista é partilhada na reunião de pais, onde 
cada família pode escolher qual será a sua adoção.

Mostra do Saber

Evento em que os estudantes das turmas de 1º ao 5º ano EF apresentam à comunidade 
escolar projetos de iniciação cientíifica realizados em sala de aula e em parceria com 
o Laboratório de Ciências. É o momento de culminância de diversos processos de 
construção de aprendizagens que ocorrem em sala de aula, nas mais diversas áreas do 
conhecimento.

Além das estratégias utilizadas em sala de aula para a consolidação das 
aprendizagens, a escola oportuniza os Estudos de Recuperação. Os encontros 
ocorrem no contraturno escolar, conforme orientações enviadas em circular aos 
estudantes convocados. Estes momentos são planejados com vistas a ampliar o 
repertório e intensificar o desenvolvimento das habilidades necessárias como 
oportunidades extras para potencializar o aprendizado.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
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DIREÇÃO

Diretor: Irmão Onorino Moresco.
Vice-Diretora Educacional: Leia Almeida.
Vice-Diretor Administrativo: Maurício Erthal.

• Coordenação de Pastoral  
Luís Alfonso Heckler | luish@maristas.org.br

• Coordenação Pedagógica | 1º e 2º anos EF 
Caroline Brandelli Garziera | caroline.garziera@maristas.org.br

• Coordenação Pedagógica | 3º a 5º ano EF 
Vanessa Schvartz Riva | vanessa.riva@maristas.org.br 

• Coordenação de Turno | 1º e 2º anos EF 
Eliezar Bazarelly Pereira | eliezar.pereira@maristas.org.br

• Coordenação de Turno | 3º a 5º anos EF 
Marcelo Rödel | marcelo@maristas.org.br

• Orientação Educacional | 1º e 2º anos EF 
Mariana de Souza Arieta | mariana.arieta@maristas.org.br

• Orientação Educacional | 3º a 5º anos EF 
Alessandra Paschoal | alessandra.paschoal@maristas.org.br

EQUIPES
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Minha professora é:  
 
 

Meus professores especializados são: 
 
 

• Educação Física: 
 
 

• Expressão Corporal: 
 
 

• Língua Inglesa: 
 
 

• Música: 
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Anotações
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