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APRESENTAÇÃO

INÍCIO DO TURNO 
INTEGRAL

Viver a qualidade e a excelência da educação do Marista Rosário, no turno inverso ao 
das aulas, é a proposta do Turno Integral. A programação diária alia estudo, esporte, 
cultura e atividades lúdicas, com a orientação de profissionais especializados, em 
ambientes desenvolvidos especialmente para isso. Com bons momentos de lazer e 
convivência, seu filho terá mais espaço e tempo para a aprendizagem.

Para que possamos qualificar o atendimento, disponibilizamos informações 
fundamentais sobre a rotina do Turno Integral.

18/2 – Terça-feira: para turmas do 2º ao 5º ano EF.

19/2 – Quarta-feira: para turmas do 1º ano EF.

20/2 – Quinta-feira: para turmas da Educação Infantil.
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MOMENTO DE CHEGADA
AO TURNO INTEGRAL

Manhã

Turmas 1 e 2 da Educação Infantil: recepção nas salas de aula, no 5º andar do 
Prédio B.

Turmas dos Anos Iniciais (1º a 5º ano EF): recepção nas respectivas salas, no 6º 
andar do Prédio B.

Tarde

Estudantes da Educação Infantil, 1º, 2º e 3º anos EF: serão buscados nas 
respectivas salas de aula do turno regular e encaminhados para a sala do Turno 
Integral correspondente.

Estudantes dos 4º e 5º anos EF (Turma 11): a monitora combinará um local de 
encontro com os estudantes.

HORÁRIOS
Manhã: das 7h às 13h15.

Tarde: das 12h às 18h15.
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COMBINAÇÕES
• Respeitar o horário do almoço.

• Evitar chegar durante as oficinas. Se necessário, use as trocas de períodos entre as 
atividades, conforme divulgado no folder informativo do Turno Integral.

• Lembramos que as monitoras deixam a localização da turma na porta, por escrito. 
É importante observar antes de encaminhar seu filho ao local.

OBJETOS PESSOAIS
Para uso diário, o estudante do Turno Integral deve trazer:

• Mochila.

• Lancheira.

• Nécessaire com a escova de dentes, creme e fio dental. Observação: a higienização 
da nécessaire deve ser feita semanalmente pela família e o kit de higiene 
substituído de forma periódica. 

• Roupa de cama (será enviada para casa a cada 15 dias para higiene). 

O uso de jogos e brinquedos será combinado com as monitoras de cada turma. 
Importante: trazer no máximo dois brinquedos simples, que não sejam de alto valor 
nem facilmente quebráveis, ou tenham peças pequenas que possam ser perdidas.

Lembre-se: Todos os objetos pessoais devem ser identificados com nome completo 
do estudante e turma.



7

TER SEMPRE NA MOCHILA

UNIFORME ESCOLAR

• Uniforme extra, conforme a faixa etária e a necessidade do estudante.

• Guardanapo para o lanche.

• O uso do uniforme completo é obrigatório em todos os níveis de ensino. Faz 
parte ainda o uso de meia e tênis adequados para atividades físicas e lúdicas na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais.

• 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 informações 
sobre os uniformes na aba serviços, selecionando a opção uniformes.
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AGENDA E CIRCULARES

A comunicação família-escola ocorrerá via agenda do turno regular. O modelo 
2020 permite o uso de apenas alguns blocos de folhas, segmentados por trimestre, 
auxiliando na redução do peso do que é trazido para o Colégio na mochila. Lembre-
se de guardar os blocos não utilizados.

Sobre a agenda, solicitamos:

• Realizar a leitura diária e, quando tiver algum bilhete ou recado, rubricar para 
confirmar o recebimento da informação.

• Caso o estudante necessite sair antes do horário, também informar na agenda 
visando agilizar a saída.

• Eventos e atividades do Turno Integral ou de diferentes níveis de ensino são 
comunicados também via circular, entregue impressa e disponível no Marista 
Virtual app.

• Acompanhe no portal todas as datas importantes e o calendário letivo na nossa 
agenda.
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CARTÃO DE ACESSO E 
CADASTRO BIOMÉTRICO

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 no Colégio. 

Já o acesso das famílias nas dependências da escola se dará mediante o sistema 
biométrico. Durante os primeiros dias de aula, os responsáveis que ainda 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.
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MARISTA VIRTUAL APP

Para baixar o Marista Virtual APP  é só pesquisar, tanto na App Store quanto 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:

• Matrículas e rematrícula: 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 segu-
rança 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.  
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APOIO AO TEMA

HÁBITOS ALIMENTARES

O estudante do Ensino Fundamental terá um momento específico para o 
acompanhamento ao tema durante o Turno Integral. As famílias que desejarem 
realizar o tema com seu filho deverão comunicar à monitora.

A boa alimentação é fundamental e traz benefícios para a saúde. No entanto, para 
considerarmos saudável, é necessário que tenha um equilíbrio entre carboidratos, 
proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. No Turno Integral, a elaboração do 
cardápio é feita pela nutricionista da escola, a partir das seguintes combinações:

• Todos os dias, são oferecidos no almoço arroz (integral, branco, risoto ou arroz 
colorido); feijão preto/marrom ou lentilha; dois tipos de carne, uma com molho 
e outra sem; uma guarnição como acompanhamento, como purês e refogados 
de legumes; três tipos de saladas frias – alface e tomate e uma terceira variada.

• 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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LOCAIS DE ALMOÇO

Educação Infantil e 1º ano EF almoçam no Refeitório da Educação Infantil. Do 2º ao 
5º ano EF, almoçam no espaço reservado do Restaurante Sabor Família.

• Os lanches podem ser trazidos de casa ou contratados no Restaurante Sabor 
Família, que possui um cardápio específico elaborado pela nutricionista do 
fornecedor. Outras dicas sobre o lanche também estão disponíveis no Guia 
Escolar da Educação Infantil e nos Guias de Orientações do 1º ano EF e de Novos 
Estudantes – 2º a 5º ano EF. Além de entregue impresso aos pais, o material 
está disponível em PDF no site do Colégio. Para visualizar, utilize o mecanismo de 
busca do portal.

• Estudos apontam que, quanto mais cedo orientarmos e incentivarmos a criança 
para uma alimentação adequada, mais fácil é o desenvolvimento de hábitos 
saudáveis. O estudante é estimulado a servir, pelo menos, um pouco de cada 
alimento necessário para compor um prato saudável, respeitando os limites de 
cada um. Para estimular a autonomia, a criança pode se servir sozinha, com o 
auxílio e orientação das monitoras. Além do acompanhamento das refeições, 
realizamos iniciativas de educação alimentar focadas em encorajar o uso dos 
sentidos, o prazer da descoberta, da  manipulação de matérias-primas para criar 
alimentos, respeitando escolhas religiosas e restrições médicas e alimentares, 
não esquecendo a brincadeira e companhia à mesa nos horários de refeição.

Também são realizadas intervenções capazes de promover melhorias nos 
conhecimentos nutricionais, nas atitudes, no senso crítico frente a situações de 
“conformismos alimentares” ligados a sugestões comerciais e, o mais importante, 
comportamento alimentar, estimulando também a participação da família.
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MEDICAÇÕES

ANIVERSÁRIOS

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 os 
medicamentos sem a devida prescrição médica. O responsável deverá encaminhar 
uma cópia da receita atualizada com as devidas instruções, juntamente à medicação 
que possa ser ministrada pelo enfermeiro responsável.

Os estudantes que optarem em comemorar o aniversário no Turno Integral poderão 
fazê-lo trazendo espetinhos de fruta ou bolo caseiro (preferencialmente feito com 
a família). A monitora deverá ser avisada com antecedência para que possa ser 
organizada a rotina no dia.

• Para as turmas do turno da manhã, os responsáveis devem deixar o lanche 
especial com a monitora na sala de aula, no horário de entrada.

• Para as turmas do turno da tarde, esse momento poderá ser combinado com as 
monitoras e a Coordenação.
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EQUIPES

Direção

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

Turno Integral | Educação Infantil

• Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP): Glauce Cristine Pires Bencke 
glauce.pires@maristas.org.br 

• Serviço de Orientação Educacional (SOE): Maristela Bossoni Bohmgahren e Sílvia 
Crestani.
bossoni@maristas.org.br e silvia.crestani@maristas.org.br

• Serviço de Coordenação de Turno (SCT): Danilo Perraro Boff. 
danilo.boff@maristas.org.br

Turno Integral | 1º e 2º anos EF

• Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP): Caroline Brandelli Garziera
caroline.garziera@maristas.org.br

• Serviço de Coordenação de Turno (SCT): Eliezar Bazarelly Pereira.
eliezar.pereira@maristas.org.br

• Serviço de Orientação Educacional (SOE): Mariana de Souza Arieta.
mariana.arieta@maristas.org.br
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Turno Integral | 3º, 4º e 5º anos EF

• Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP): Vanessa Schvartz Riva
vanessa.riva@maristas.org.br 

• Serviço de Coordenação de Turno (SCT): Marcelo Rödel.
marcelo@maristas.org.br

• Serviço de Orientação Educacional (SOE): Alessandra Silva Paschoal.
alessandra.paschoal@maristas.org.br

Para todos os segmentos

• Nutricionista: Ana Claudia Gonçalves 
ana.goncalves@maristas.org.br 

• Assistente de Coordenações: Giselle Chitão  
giselle.chitao@maristas.org.br 
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Anotações
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Anotações
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Anotações
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Colégio Marista Rosário
Praça Dom Sebasti ão, 2 - Porto Alegre - RS

Cep 90035-080 | 51 3284 1200
maristarosario.org.br

MaristaRosário


