
2020
GUIA
-  ESCOLAR -



2



3

INTRODUÇÃO ....................................................................................4

PRESENÇA MARISTA .........................................................................5

SERVIÇOS E SETORES ........................................................................6

ROTINA ESCOLAR ..............................................................................14 

PREOCUPAÇÃO COM A SEGURANÇA ...............................................16

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ...............................................17

AVALIAÇÃO .......................................................................................19

NORMAS DE CONVIVÊNCIA ..............................................................21

CONHECIMENTO ALIADO À FORMAÇÃO DE VALORES ....................23

ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....................................................27

ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ............................................................30

ENTIDADES REPRESENTATIVAS ........................................................33

HINO ROSARIENSE ............................................................................35

Sumário



4

INTRODUÇÃO

No Guia Escolar 2020 você encontrará informações úteis para iniciar ou continuar 
sua trajetória no Colégio Marista Rosário. Apresentamos os setores, a visão geral 
de projetos e informações importantes para a convivência. Ele é online, portanto 
acesse ou salve no seu dispositivo móvel para reler sempre que necessário. Você 
precisará dele durante todo o ano.
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Ao fundar o Instituto Marista em 1817, Champagnat deu início à missão de 
colaborar para a construção de um mundo mais humano. A Rede Marista é fruto 
dessa história, e hoje dá continuidade a um legado bicentenário graças à atuação 
de mais de 10 mil Irmãos, Leigos e Leigas e colaboradores(as).

Rede Marista
Atualmente, a Rede Marista está presente em 16 cidades do Rio Grande do Sul, sete 

da Região Amazônica, em Sinop (MT) e em Brasília. Números:

• 19 Colégios pagos

• 8 Escolas Sociais gratuitas

• 9 Centros Sociais

• 1 Universidade – a PUCRS

• 1 Hospital – o São Lucas da PUCRS

• 1 Instituto – Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer).

Maristas no Brasil
Os primeiros Irmãos Maristas chegaram ao nosso país em 1897, dispostos a 
dar continuidade ao projeto de formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, por 

PRESENÇA
MARISTA
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meio da pedagogia da presença, do espírito de família e do amor ao trabalho. 
Especificamente no Sul, a Rede iniciou sua história no ano de 1900 e, hoje, o 
Brasil abriga mais de 30% da atuação marista no mundo.

Além da Rede Marista, há outras duas Unidades Administrativas – Grupo Marista 
e Marista Centro-Norte – responsáveis pelas atividades nos demais estados. 
As três Unidades se reúnem na União Marista do Brasil (Umbrasil), sediada 
em Brasília. Trata-se de uma organização jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos que representa, articula e potencializa a presença e a ação maristas.

Conheça as atribuições dos setores e serviços desempenhados pelas equipes de 
educadores do Marista Rosário. Sempre que precisar, entre em contato.

Direção
A Direção do Marista Rosário é composta por três representantes: o Diretor, Irmão 
Onorino Moresco, a vice-diretora Educacional, Leia Almeida, e o vice-diretor 
Administrativo, Maurício Erthal. Esse modelo de gestão permite o atendimento 
de demandas pedagógicas e administrativas, não excluindo a tomada conjunta de 
decisões. Sempre que necessário, procure a Direção, agendando um horário com 
a secretária da Direção, Simone Bianchet, pelo telefone (51) 3284 1213 ou pelo 
e-mail secretaria.direcao@maristas.org.br.

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)
Questões relacionadas à disciplina dos estudantes, uso do uniforme, porte do 
cartão de acesso, registro de saídas fora do horário regular, organização das saídas 
de campo, horários dos Estudos de Recuperação são funções dos Coordenadores 

SERVIÇOS
E SETORES
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de Turno. Dúvidas sobre as Normas de Convivência também podem ser tratadas 
diretamente com esse setor. As atividades recebem apoio dos Assistentes de 
Convivência, que possuem contato direto com os estudantes. Procure o Coordenador 
de Turno responsável pelo nível de ensino do seu filho para tratar destas questões:

Educação Infantil | (51) 3284 1293

1º e 2º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1218 

3º ao 5º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1214 

6º ao 9º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1241 

Ensino Médio | (51) 3284 1230 

Assistentes de Coordenação de Turno
Responsáveis por dar suporte ao Serviço de Coordenação de Turno, auxiliam no 
registro de entradas e saídas fora do horário regular, organizam autorização das 
saídas de campo, na logística de atividades e eventos da escola e segunda chamada 
de avaliações. Informações e consultas sobre as rotinas da escola, podem ser 
dirigidas a este setor: 

1º ao 5º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1260

6º ao 9º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1242

Ensino Médio | (51) 3284 1231

Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)
Orienta as atividades técnico-pedagógicas da escola, trabalhando diretamente 
com o acompanhamento dos professores. Cada Coordenadora Pedagógica 
também resolve questões referentes à adaptação curricular, projetos e conteúdos 
ministrados em sala de aula.

Educação Infantil | (51) 3284 1216

1º e 2º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1259 

3º ao 5º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1255

6º ao 9º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1252

Ensino Médio | (51) 3284 1257
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Assistentes de Coordenação Pedagógica
Atuam prestando suporte ao Serviço de Coordenação Pedagógica, auxiliam nos 
primeiros atendimentos às famílias, estudantes e educadores, nas rotinas do setor, 
redigindo documentos e protocolos.

Educação Infantil | (51) 3284 1299

1º ao 5º anos EF | (51) 3284 1258

6º ao 9º anos EF | (51) 3284 1256

Ensino Médio | (51) 3284 1244

Coordenação de Atividades Complementares 
Atua em consonância com os Serviços de Coordenação Pedagógica, Orientação 
Educacional e Coordenação de Turno. Responde pelas informações referentes 
a horários e vagas, troca de turmas, matrículas e rematrículas das Atividades 
Complementares. 

Contatos: (51) 3284 1293 e 3284 1295 | extraclasse.rosario@maristas.org.br

Serviço de Orientação Educacional (SOE)
O SOE planeja, acompanha e orienta atividades de integração dos estudantes, dando 
suporte ao trabalho do professor conselheiro ou tutor. Recebe pais e responsáveis 
para solucionar questões referentes ao relacionamento dos alunos, acompanha 
o processo de ensino e aprendizagem, bem como o de adaptação e integração 
junto às rotinas, orientando em relação a hábitos de estudos e acompanhando as 
questões de desempenho escolar. Telefones:

Educação Infantil | (51) 3284 1297 

1º e 2º anos EF | (51) 3284 1251

3º ao 5º anos EF | (51) 3284 1251

6º e 7ºano EF | (51) 3284 1268

8º e 9º anos EF | (51) 3284 1268

Ensino Médio | (51) 3284 1232

Assistentes do SOE | (51) 3284 1280 Anos Iniciais EF e (51) 3284 1228 Anos Finais 
EF e Ensino Médio.
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Atendimento Educacional Especializado (AEE)
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) auxilia no acompanhamento e 
desenvolvimento de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais como 
Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades ou Superdotação, 
disponibilizando recursos de acessibilidade e estratégias pedagógicas adaptadas 
para contribuir com a aprendizagem. 

Telefone: (51) 3284 1261

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)
Busca desenvolver a presença e a espiritualidade marista no ambiente educacional 
por meio de projetos e atividades que proporcionam a vivência de valores cristãos. 
Programa e executa os encontros de formação, em conjunto com o Serviço de 
Orientação Educacional, e organiza celebrações e projetos de solidariedade e 
voluntariado.

Contatos: (51) 3284 1229 | pastoral.rosario@maristas.org.br

Secretaria
Reúne o arquivo escolar com o registro de dados referentes à trajetória 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.

Contatos: (51) 3284 1239 | secretaria.rosario@maristas.org.br

Tesouraria
Gerencia os recursos financeiros da instituição. É na Tesouraria que as famílias e 
responsáveis efetivam as matrículas de seus filhos e tratam de questões referentes 
a boletos, mensalidades e segundas vias.

Telefone: (51) 3284 1235 | financeiro.rosario@maristas.org.br

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

Contatos: (51) 3284 1215 | relacionamento.rosario@maristas.org.br

WhatsApp: (51) 97400 1566.
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Recepções
É a equipe responsável pelo primeiro contato no Colégio, atendendo ao público e 
monitorando a entrada e saída de estudantes, educadores e visitantes. Remeta-se 
à equipe da Recepção para poder ser encaminhado aos setores e obter informações 
gerais quando estiver na escola.

• Acesso 1 - (51) 3284 1271, acesso principal, esquina com a Av. Independência. 
Endereço: Praça Dom Sebastião, nº 2 (Prédio A). HORÁRIOS: das 7h às 18h15.

• Acesso 2 - (51) 3284 1206, acesso lateral, na praça (Prédio A). HORÁRIOS: das 
18h15 às 21h.

• Acesso do Prédio B - (51) 3284 1291, pela Rua Irmão José Otão. HORÁRIOS: das 
7h às 21h.

Telefonia
As telefonistas são responsáveis por dar informações e encaminhar questões 
específicas para os setores responsáveis. Ao entrar em contato, sempre informe 
seu nome, nível de ensino do estudante e telefone para contato. 

Telefone: (51) 3284 1200.

Recursos Humanos
Responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal e todas as atribuições que dizem 
respeito à vida funcional de professores e funcionários rosarienses. É responsável 
pela folha de pagamento, bancos de horas, capacitações, desenvolvimento e 
gerenciamento de recursos. 

Telefone: (51) 3284 1234.

Comunicação
Intensifica o relacionamento com diferentes públicos por meio de ações de 
comunicação interna, institucional e mercadológica. É responsável pela divulgação 
do que acontece no Colégio, campanhas, assessoria de imprensa e por publicações 
como o Anuário Ecos. 

Contatos: (51) 3284 1210 | ascomk.rosario@maristas.org.br
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Tecnologias Educacionais e de Informação 
Compreendem o Laboratório de Informática e o LabCriar, onde os estudantes 
utilizam recursos especiais para o desenvolvimento de projetos de diferentes 
disciplinas. Presta também um serviço de suporte técnico para utilização dos 
recursos tecnológicos da escola e apoio para o uso de ferramentas.

Contatos: (51) 3284 1275 | te.rosario@maristas.org.br | ti.rosario@maristas.org.br

Espaço de Experimentos em Ciência da Natureza
Inaugurados em 2019, os laboratórios de Química, Física, Biologia e Ciências 
somam 350m² no 1º andar do Prédio A e permitem o desenvolvimento da pesquisa 
e da experiência. A modernização dos espaços possibilita interações com diferentes 
recursos qualificando a aprendizagem dos estudantes.

Laboratório de Criatividade e Inovação Rosariense 
(LabCriar)
Inaugurado em 2019, localiza-se no 4º andar do Prédio A. É um espaço que conjuga 
ação e o protagonismo de estudantes e educadores, para o criativo e a criatividade. 
Possibilita vários movimentos para dar conta da criação, prototipagem, pesquisa, 
invenção, interação e inovação. 

Telefone: (51) 3284 1204.

Biblioteca
A Biblioteca visa estimular, coordenar e organizar o processo de leitura, para que 
o indivíduo aumente seus conhecimentos e sua capacidade crítica e reflexiva. Em 
um ambiente privilegiado, os estudantes podem ampliar conhecimentos mediante 
estudos e pesquisas nas mais de 25 mil obras existentes entre enciclopédias, livros, 
revistas e jornais. 

Telefone: (51) 3284 1227 (Central) | biblio.rosario@maristas.org.br

Enfermaria
Profissionais especializadas prestam serviços de primeiros socorros e orientam 
estudantes e demais membros da comunidade escolar. A Enfermaria não possui 
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medicamentos, estando apenas autorizada a prestar assistência para casos 
específicos de estudantes que necessitem de medicação, desde que portando 
receita médica enviada pelos pais ou responsáveis. Neste sentido, a autorização da 
família deverá constar na agenda escolar e feito contato prévio com a professora e 
Coordenação de Turno. 

Telefone: (51) 3284 1222

Espaço Verde
Inaugurado em 2017, o ambiente localizado próximo ao Prédio C com mais de 
2.000m² contempla Espaço de Arte/Ateliê, espaço de Experimentação Científica, 
horta, Parquinho de Integração, pomar com diferentes espécies de árvores frutíferas 
e sistema de armazenamento de água da chuva (cisterna).

Telefone: (51) 3284 1285

Área Exclusiva de Embarque e Desembarque de 
Ônibus
Junto com o Espaço Verde, foi criado um acesso exclusivo para ônibus que realizam 
as saídas de campo do Colégio, na avenida Osvaldo Aranha. Esta mudança não 
altera o acesso da comunidade escolar ao Colégio, que deve continuar utilizando as 
recepções da Avenida Independência ou da Rua Irmão José Otão, obrigatoriamente, 
através das catracas. As vans que oferecem transporte escolar permanecem na 
Praça Dom Sebastião.

Perdidos e achados
Concentram os pertences extraviados encontrados na escola. É importante que 
todos os objetos trazidos pelos estudantes sejam identificados, para facilitar a sua 
devolução. Caso tenha perdido algum material, dirija-se à sala 253, no 2º andar 
do Prédio A, no final do corredor do 2º ano EM, durante os recreios. No espaço, 
o atendimento é realizado pelas equipes de Serviços Gerais e Higienização. Caso 
necessário, você pode procurar também o Coordenador de Turno específico ou 
seus auxiliares.

HORÁRIOS: das 8h às 18h.
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Centro Esportivo – Prédio C
Onde são realizadas as aulas de Educação Física, atividades esportivas e grande 
parte das Atividades Complementares. O espaço é composto de vestiários, 
banheiros e cantina.

Telefone: (51) 3284 1288

Turno Integral
A programação diária alia estudo, esporte, cultura e atividades lúdicas, com 
a orientação de profissionais especializados, em ambientes desenvolvidos 
especialmente para isso. Atende estudantes da Educação Infantil até o 5º ano do 
Ensino Fundamental no turno da manhã e da tarde. 

Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental | (51) 3284 1216 e 

(51) 3284 1259 

3º ao 5º ano do Ensino Fundamental | (51) 3284 1255
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Dias letivos
Educação Infantil até o 8º ano EF: 7h35 às 12h (manhã) / 13h30 às 17h55 (tarde)

9º ano EF: 7h35 às 12h40 

Ensino Médio: 7h35 às 12h40 (manhã) / 13h40 às 17h55 (tarde)

Períodos
Manhã 

• 1º período 7h35 às 8h25 

• 2º período 8h25 às 9h15 

• 3º período 9h15 às 10h05 

• Intervalo 10h05 às 10h20 

• 4º período 10h20 às 11h10 

• 5º período 11h10 às 12h 

• 6º período 12h às 12h40* 

Tarde

• 1º período 13h30** às 14h20

• 2º período 14h20 às 15h10

• 3º período 15h10 às 16h

• Intervalo 16h às 16h15

ROTINA 
ESCOLAR
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• 4º período 16h15 às 17h05

• 5º período 17h05 às 17h55

*Apenas para 9º ano EF e Ensino Médio

** Ensino Médio retorna às 13h40

Obrigatoriedade do uso do uniforme
É obrigatório uso do uniforme completo para todos os níveis de ensino, da Educação 
Infantil ao 3º ano do Ensino Médio, inclusive nas aulas de Educação Física e saídas 
pedagógicas.

Frequência escolar
Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica determina que o ano 
escolar deve ter pelo menos 200 dias letivos, assegurados anualmente no calendário 
escolar do Colégio Marista Rosário. Também determina que um estudante não pode 
ser aprovado caso apresente uma quantidade de faltas superior a 25% das horas-
aula no ano. Atentos a esse importante acompanhamento realizado em parceria 
entre família e escola, especialmente entre as crianças, o número máximo de faltas 
que cada estudante pode atingir deve ser observado também na Educação Infantil 
e Anos Iniciais EF.

Ausências justificadas
São aquelas mediante apresentação de atestado médico ou de convocação de 
atletas, emitida oficialmente pela respectiva confederação para representação 
esportiva representando o município, estado ou país. Todas as demais ausências, 
mesmo que comunicadas antecipadamente à escola, não estão legalmente 
justificadas.

Ausência por motivos de viagens
A escola considera o tempo de ausência dos estudantes, por motivo de passeios, 
uma responsabilidade das famílias, que devem observar ainda a recuperação de 
conteúdos e provas.
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Com foco no bem-estar e na segurança, nosso Colégio conta com acesso 
controlado, notificação de entradas e saídas dos estudantes pelo Marista Virtual 
App, uso completo e obrigatório do uniforme estudantil em todos os níveis de 
ensino, agenda escolar, presença de porteiros e recepcionistas, além de pronto 
atendimento médico.

• Uniforme estudantil: Ele contribui para a segurança de toda a comunidade 
escolar, além de transmitir sentimentos como de igualdade e pertencimento. 
Confira os fornecedores credenciados:

  -  Clip Livraria Independência: Endereço - Av. Independência, 363, ou Colégio 
Marista Rosário, 3º andar do Prédio B (ao lado dos elevadores). Telefone da Clip 
na Av. Independência: (51) 2118 2600.

  -  MD Screen: Endereço - Praça Otávio Rocha, 91 - 2º andar. Centro. Telefone: 
(51) 3225 5000.

  - Thazees Uniformes: Localizada no Colégio Marista Rosário, na Área de 
Convivência (2º andar do Prédio B). Telefone: (51) 3062 6578.

  - Werllan Confecções: Endereço - Rua Engenheiro Otacílio Oliveira, 124, 
Ipanema, Porto Alegre. Consulte o serviço de tele entrega. Telefone: (51) 3248 
5609

• Cartão de Acesso (estudante) e Cadastro Biométrico: O cartão (estudante) 
garante o controle no fluxo de entrada e saída, além de ser considerado carteira 
estudantil, permitindo uma série de benefícios previstos na Lei Municipal 
9.989/2006. Além disso, mãe, pai e/ou responsável financeiro podem realizar 
o cadastro biométrico, que será a senha de entrada nas catracas dispostas nas 
portarias.

  - O cartão é pessoal e intransferível, acompanhando o estudante até o final 

PREOCUPAÇÃO COM A 
SEGURANÇA
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da trajetória escolar.

  - O registro de entrada e saída é obrigatório, independentemente do horário 
de acesso.

  - A validação do acesso acontece pela aproximação do cartão às catracas.

  - Em caso de perda ou extravio do cartão, comunique imediatamente ao 
Colégio e providencie um novo na Tesouraria.

  - Nas hipóteses de cancelamento da matrícula ou conclusão do ciclo de 
estudos, o cartão deverá ser devolvido na Secretaria do Colégio, quando realizada 
a retirada do histórico escolar.

  - Estudantes que chegarem fora do horário estabelecido devem registrar o 
atraso junto ao Serviço de Coordenação de Turno e entrar na sala de aula somente 
com a devida autorização.

  - Para validação do cartão como identidade estudantil, que permite acesso 
a benefícios, o estudante deve solicitar adesivo de validade anual no Grêmio 
Estudantil Rosariense (GER).

Agenda estudantil
A agenda, recebida no início do ano letivo, é o meio de comunicação oficial da família 
e da escola. Nela, serão registrados pedidos, justificativas dos pais e comunicados do 
Colégio, faltas, atrasos, assim como a marcação de horários de atendimentos especiais.  
O modelo 2020 além de ser produzido com material reciclado 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.

NOSSOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
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Anuário Ecos Rosariense
Publicação criada em 1927, o Anuário Ecos reúne as lembranças do ano que passou e é 
o registro oficial de todas as atividades e personagens que construíram o ano letivo. O 
período de produção das fotos de turma é divulgado via circular e normalmente ocorre 
em outubro.

Marista Virtual App
Atualizado em setembro de 2019, o Marista Virtual App pode ser baixado no 
smartphone a partir das lojas App Store ou Google Play e oferece alguns diferenciais. 
O principal deles é uma notificação recebida em tempo real quando o estudante passa 
pela catraca. A partir do aplicativo também podem ser feitas consultas financeiras, 
rematrículas e matrículas, além do acesso a informações e avisos.

Site do Colégio
O site do Marista Rosário (maristarosario.org.br), atualizado em 2018, contempla 
notícias, informações sobre eventos e agenda. No link Sala de Aula, localizado no menu 
superior direito, são encontrados os calendários de provas dos Anos Finais EF e EM.

Circulares
Com o objetivo de padronizar as informações que transitam entre escola 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. 
Novidade: A partir de fevereiro de 2020, para turmas da Educação Infantil, 8º ano, 
9º ano EF e Ensino Médio, as circulares serão divulgadas apenas via app. Exceção: 
autorizações para passeios e atividades específicas. Além disso, não publicaremos 
mais as circulares no site. 

Envio de e-mails
O recebimento dos e-mails está atrelado a atualização no cadastro no sistema da escola, 
na Secretaria. Confira sempre seu e-mail e, caso não receba comunicados, procure 
verificar sua Caixa de Spam. Caso isso ocorra, cadastre o domínio maristas.org.br como 
fonte confiável. Em caso de dúvidas, escreva para ascomk.rosario@maristas.org.br.
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Confira o processo de avaliação da Educação Infantil ao Ensino Médio:

Educação Infantil
A Avaliação na Educação Infantil é realizada a partir da observação processual do 
estudante, abrangendo o registro da evolução de suas aprendizagens considerando 
os tempos, o exercício da autonomia, 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 a escola.

A família é comunicada semestralmente das conquistas e obstáculos à aprendizagem 
mediante a apresentação de registros desenvolvidos pelas turmas, atendimentos 
realizados pelas professoras por meio de encontros coletivos ou individuais e de 
pareceres descritivos elaborados de forma instrumental didático de acompanhamento 
e registro.

Ensino Fundamental – do 1º ao 5º ano EF
A avaliação é expressa por meio de uma Ficha de Acompanhamento Trimestral que 
revela o domínio dos estudantes sobre as competências desenvolvidas (conhecimentos, 
habilidades e atitudes). Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as observações sobre 
o desenvolvimento do estudante e o acompanhamento de sua aprendizagem são 
realizadas e registradas pelos professores ao longo do trimestre, de forma processual, 
sistemática e contínua. A comunicação dos resultados é realizada ao final de cada 
trimestre aos pais ou responsáveis, para uma análise qualitativa do seu desempenho.

AVALIAÇÃO
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Ensino Fundamental – do 6º ao 9º ano e Ensino 
Médio
O resultado da avaliação do estudante do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio é expresso por meio de notas de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula 
zero). É realizada trimestralmente e por componente curricular. São aprovados, ao final 
do ano letivo, os estudantes que obtêm, no mínimo, a média 7,0 (sete vírgula zero), cujo 
cálculo é obtido através da soma do resultado de cada trimestre, dividindo-se por três, 
conforme fórmula:

1º trimestre + 2º trimestre + 3º trimestre / 3 ≥ 7,0 

Estudos de Recuperação
Os Estudos de Recuperação ocorrem de forma contínua e processual, sendo dirigidos ao 
estudante com baixo rendimento, diagnosticado no trimestre. Estes Estudos ocorrem 
inicialmente em sala de aula pelo próprio professor do componente curricular e/ou 
professor da turma. Se os procedimentos realizados não forem suficientes, poderão ser 
oferecidos os Estudos de Recuperação em períodos diferenciados ao turno de aula. Os 
métodos de Estudos serão planejados e acompanhados pelos serviços de Coordenação 
Pedagógica e Orientação Educacional, juntamente com o professor, por meio de aulas 
presenciais e/ou à distância, com atividades diferenciadas e específicas de acordo com 
as dificuldades. O resultado da recuperação das aprendizagens substitui o resultado 
anterior, quando alcançado melhor nível de aprendizagem. A substituição dos resultados 
ocorrerá dentro do respectivo trimestre. Após o encerramento do trimestre, não serão 
alterados os registros dos resultados obtidos pelo estudante.

Exame Final
Após o encerramento do ano letivo, é oferecido Exame Final aos estudantes que, 
apesar de todas as atividades previstas com vistas à recuperação do rendimento escolar 
realizadas no decorrer da série, durante o ano letivo, não obtiveram:

I – nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Parecer de Aprovação;

II – nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, média anual igual ou 



21

superior a sete (7,0) em cada componente curricular.

No período destinado aos Exames Finais, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
serão oferecidos estudos de recuperação com aplicação de instrumentos de avaliação.

Para lograr aprovação, é necessário o estudante evidenciar melhoria no processo 
de ensino e aprendizagem, demonstrando, através dos instrumentos de avaliação, o 
domínio das competências básicas que garantam:

I – parecer de Aprovação para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

II – média aritmética simples de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero): resultado obtido 
da média anual (MA) mais a nota obtida no Exame Final (EF), dividido por 2 (dois), em 
cada componente curricular para os estudantes do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio:

MA + EF ≥ 5,0 / 2

Em caso de não aprovação, o responsável pelo estudante terá um prazo de 48h 
(quarenta e oito horas) a partir da divulgação dos resultados dos Exames Finais para 
requerer, na Secretaria do estabelecimento de ensino, a revisão de provas.

Ao matricular-se no Colégio, o estudante orienta-se pela Filosofia Marista e aceita as 
Normas e Diretrizes do Regimento Escolar.

NORMAS DE 
CONVIVÊNCIA
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Regimento Escolar do Colégio Marista Rosário

Capítulo VI

Das normas de convivência

Art. 203 - Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, 
não é permitido ao estudante: 

I - ausentar-se do Estabelecimento de Ensino sem a devida autorização prévia e por 
escrito;

II - ocupar-se, durante as aulas, com qualquer atividade estranha a 

elas;

III - utilizar, na sala de aula, objetos ou equipamentos, inclusive eletrônicos, que 
prejudiquem o bom desenvolvimento das aulas;

IV - utilizar equipamentos eletrônicos em momentos formais de educação, como saída a 
campo, horas cívicas e apresentações, ressalvando aqueles indispensáveis ao processo 
educativo;

V - praticar atos que atinjam a integridade física e moral das pessoas no Estabelecimento 
de Ensino e nas suas imediações;

VI - consumir, vender ou transportar qualquer droga lícita ou ilícita;

VII - promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, eventos e 
subscrições no e em nome do Estabelecimento de Ensino;

VIII - promover política partidária nas dependências ou nas imediações do 
Estabelecimento de Ensino;

IX - usar indevidamente o nome, emblemas ou símbolos do Estabelecimento de Ensino;

X - desrespeitar as normas de convivência ou deixar de cumprir suas obrigações 
escolares;

XI - rasurar documentos referentes à vida escolar;

XII - entrar em sala de aula após o início das atividades escolares do período sem a 
devida justificativa e autorização da coordenação de turno;
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XIII - vender, utilizar e transportar, nas dependências do Estabelecimento de Ensino, 
armas de qualquer espécie, explosivos, inflamáveis, entorpecentes, cigarros ou 
assemelhados, bebidas alcoólicas ou jogos proibidos por lei;

XIV - fazer apologias que contrariam os valores da Educação Marista;

XV - causar danos ao prédio, ao mobiliário e a outros materiais do Estabelecimento de 
Ensino;

XVI - incitar os colegas a ausências coletivas ou impedir-lhes a entrada no Estabelecimento 
de Ensino ou na sala de aula ou em qualquer outro ambiente da escola;

XVII - usar meios ilícitos nos trabalhos específicos de avaliação da aprendizagem; 

XVIII - expor colegas, professores ou qualquer membro da Comunidade Escolar a 
situações constrangedoras;

XIX - fazer-se acompanhado de animais nas dependências da escola;

XX - expor-se a manifestações ostensivas que demonstrem intimidade física entre 
estudantes, não cabíveis no ambiente escolar.

No Marista Rosário, a educação acontece dentro e fora da sala de aula, em atividades 
que fazem a diferença na formação. Conheça alguns dos projetos e diferenciais.

Encontros Formativos
Mudar o ritmo acelerado e buscar a reflexão sobre valores. Assim acontecem os 
encontros formativos, em diferentes dias do ano letivo, na sede campestre da 

CONHECIMENTO ALIADO À 
FORMAÇÃO DE VALORES
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Associação de Pais e Mestres (Apamecor) e na Casa da Juventude Marista (Caju). Em 
caso de ausência nessas atividades, que ocorrem em horário normal de aula, a falta é 
registrada como em qualquer outro dia letivo.

Momentos de Cultivo
Para vivenciar de maneira significativa nossos valores, promovemos em diferentes 
oportunidades e datas comemorativas, formações chamadas de Momentos de 
Cultivo. Entre eles, destacamos as ações pelo Dia de São Marcelino Champagnat, 
durante a Páscoa e o período que antecede o Natal. São oportunidades de reflexão, 
contextualizados para cada faixa etária, em que são abordados exemplos de amizade, 
bondade, além do legado e carisma maristas.

Programa de Solidariedade
Incentivamos nossos públicos, por meio de reflexões e proposição de ações, que levem 
o exercício da solidariedade em diferentes espaços. Assim, o programa prevê atividades 
voluntárias, parceria com instituições, estruturação de campanhas permanentes e 
pontuais e maior proximidade e vinculação com projetos pedagógicos. Com o apoio da 
Pastoral Escolar. Atualmente, temos mais de 20 instituições beneficiadas.

Semana da Solidariedade
Conforme Lei Estadual/RS n° 11.693, é comemorado no terceiro sábado do mês de 
maio o Dia da Solidariedade. Alinhados a esse importante valor, a missão de promover a 
cultura da paz e da solidariedade se intensifica durante maio com ações que incentivam 
atitudes pessoais e coletivas de convivência fraterna, além de envolver música e 
expressões artísticas e culturais na Semana da Solidariedade. Em 2019, ocorreu a 1ª 
edição do Rosário pela Paz com apresentação da Orquestra Rosariense.

Escola Orientadora: projetos desenvolvidos pelo 
SOE
Escola Orientadora é o nome que abarca todos as iniciativas desenvolvidas pelo Serviço 
de Orientação Educacional nos diferentes segmentos de ensino. Esses projetos são 
alicerçados no Projeto Educativo Marista e se caracterizam com ações estratégias 
denominadas da seguinte forma:
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1) Projeto Acolhida e Adaptação

O SOE se dedica a criar estratégias, juntamente com os professores, para que a acolhida 
e a adaptação dos estudantes ocorram de maneira mais adequada e saudável possível. 
A adaptação é acompanhada com diferentes atividades que variam conforme o nível 
escolar e acontecem primando pela integração.

2) Projeto Convivendo 

Oportuniza vivências que visam à formação de lideranças, estimulando a participação 
responsável em um ambiente democrático, solidário, de defesa e promoção dos direitos 
humanos. Esse projeto se desdobra em outras ações ampliadas como as Assembleias 
de Turma, ações específicas de prevenção ao bullying como o EscutAção e Projeto Nós 
na Rede.

3) Projeto de Vida

Colabora para a formação integral, abordando o sentido da vida, as escolhas profissionais, 
a importância dos hábitos saudáveis e de um projeto de vida para a autorrealização, 
bem como dos direitos e deveres enquanto cidadãos.

4) Projeto Liderança

Desenvolvendo habilidades que exercitem a autonomia e a convivência em grupo, a 
preparação de lideranças é um diferencial reconhecido pelo perfil dos rosarienses. Por 
meio de encontros e palestras, a prática de liderança é exercitada desde o 4º ano EF e 
busca formar cidadãos que fazem a diferença em qualquer meio.

5) Programa Hábitos de Estudo

Bons resultados no aprendizado são alcançados com a introdução de hábitos de 
estudo no dia a dia, a partir da integração de esforços do aluno, da família e da Escola. 
Respeitando as características de cada idade, o programa é implantado por meio de 
ações de incentivo que formam estudantes preparados para os desafios do mundo.

6) Projeto Orientação Profissional

O autoconhecimento é a base do trabalho desenvolvido especialmente com estudantes 
do Ensino Médio, que se preparam para a importante escolha de uma profissão. O 
projeto de Orientação Educacional, conduzido pelo SOE, conta com profissionais 
especializados e propõe atividades de conhecimento das diferentes áreas de atuação.
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7) Transição

Proporciona experiências e informações sobre as características e desafios a cada nova 
etapa da vida escolar, favorecendo a integração do estudante. Ocorre no Nível 3 da 
Educação Infantil, no 5º e 9º anos EF.

Temporada Artístico-Cultural
De outubro a dezembro, o Marista Rosário se transforma em um grande palco, onde 
a arte e a cultura andam lado a lado. Na temporada, estudantes, educadores e pais 
podem acompanhar o talento rosariense em diferentes modalidades, como a Dança, o 
Teatro e Música. O encerramento de projetos pedagógicos, realizados ao longo do ano, 
também acontecem durante a temporada, momento de acompanhar a evolução e o 
crescimento dos estudantes.

Produção textual
Além da preocupação com a escrita de uma boa redação no Enem e nos vestibulares, 
investimos em formar estudantes que consigam comunicar-se de forma clara e 
objetiva em diferentes contextos. A partir do 6º ano EF, a estrutura curricular passa a 
contemplar, semanalmente, o componente Produção Textual. No Ensino Médio, o setor 
de Produção Textual oferece um atendimento individual.

Iniciação Científica
Desenvolver o raciocínio lógico e a experimentação de teorias também é fundamental 
para a formação completa do indivíduo. Assim, o Colégio promove momentos de 
estudos sobre as Ciências da Natureza e, de forma adequada à faixa etária, todos 
os níveis de ensino possuem um espaço reservado à investigação científica. Eventos 
como a Mostra do Saber e o Salão Científico são exemplos do comprometimento dos 
estudantes com as atividades propostas.

Programa Bem Cuidar
Sabemos que a escola proporciona um excelente espaço para trabalharmos a valorização 
da vida. Adotamos diferentes processos de segurança e refletimos constantemente 
para consolidar a cultura da prevenção frente a diferentes situações como o Programa 
Bem Cuidar, lançado em maio de 2019, que envolve iniciativas de conscientização 
da comunidade educativa e em sua primeira etapa, contou com cursos de primeiros 
socorros, adequações de espaços físicos e a disponibilidade de kits de primeiros 
socorros. O projeto contemplou a criação de um plano de emergências, de um grupo de 
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brigadistas formado por funcionários, além de treinamentos de prevenção e combate 
de incêndios e mapeamento de riscos internos e externos.

Cada estudante também aprende e desenvolve habilidades fora da sala de 
aula em atividades esportivas, artísticas, científicas e culturais. Profissionais 
capacitados complementam a formação do estudante, proporcionando o 
despertar de novos desafios.

Informações: extraclasse.rosario@maristas.org.br

Modalidades oferecidas:

• Artes – Educação Infantil N3 até o 5º ano EF  
• Balé – da Educação Infantil N3 ao 5º ano EF
• Capoeira - Educação Infantil (N2 e N3), 1º ao 5º ano EF
• Corpo em movimento - Educação Infantil (N1, N2 e N3) e 1º ano EF
• Futsal – do 1º ano ao 9º ano EF
• Ginástica Artística – da Educação Infantil N3 ao 7º ano EF
• Judô – da Educação Infantil N3 ao 9º ano EF
• Patinação – do 1º ano EF até o Ensino Médio
• Robótica Educacional – do 3º ano EF ao Ensino Médio
• Teclado – do 3º ano EF até o EM
• Teatro – do 1º ano até o 9º ano EF
• Violão – do 3º ano EF até o EM
• Vôlei – do 4º ano ao 9º ano EF

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES
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Modalidades de representatividade

Alguns grupos especiais da escola não são considerados atividades extraclasse, 
pois não têm taxas de matrícula e nem mensalidade. Seu principal objetivo 
é a representatividade da escola em eventos e campeonatos. A seleção dos 
participantes segue critérios próprios, sendo divulgada no início do ano letivo.

• Equipes Esportivas de Basquete, Futsal, Handebol e Vôlei - a partir do 6º ano EF.
• Grupo de Dança de Rua - 4º ao 7º ano EF.
• Grupo Teatral de Estudantes Rosarienses (GTER) - Ensino Médio.
• Orquestra Rosariense - a partir do 4º ano EF.

Outras Vivências

• Clube de Ciências - 6º ano EF: realizado em parceria com a PUCRS, desenvolve e 
incentiva o conhecimento científico a partir de atividades práticas que aproximam 
o conhecimento teórico da realidade dos jovens.

• Clube de Filosofia - 8º ano EF: os estudantes interessados no universo filosófico 
podem participar de encontros mediados por um educador no Clube de Filosofa. 
Ao final, eles são desafiados a apresentar ao grupo um projeto que consiste em 
uma produção textual, com autoria temática própria, inspirada nas linhas de 
pensamento e autores estudados. 

• Grupo de Educação Ambiental (GEA) - EM: lançado em 2017, o Grupo de 
Educação Ambiental (GEA) trabalha questões referentes à ecologia por meio de 
ações, oficinas e palestras para que os rosarienses debatam sobre o assunto e 
transmitam conhecimentos para colegas, amigos e familiares. A iniciativa tem como 
objetivo promover ações de sustentabilidade no Colégio, visando conservar os 
ambientes por meio da conscientização e mudança de comportamentos individuais 
e coletivos. 

• Grupos da Infância Marista (GIM) – do 4º ao 6º ano EF: semanalmente são 
realizados momentos de evangelização utilizando metodologias criativas e com 
um olhar especial para as infâncias, oportunizando vivências para a promoção dos 
valores humanos, cristãos e maristas. Os encontros ocorrem nas terças-feiras pela 
manhã e quartas-feiras nos turnos da manhã e da tarde, na Área de Convivência do 
Prédio B.

• Clube do Livro – a partir do 4º ano EF: propõe encontros semanais na Biblioteca 
de forma a promover o hábito e o prazer da leitura.
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• Clube de Relações Internacionais e Simulações Diplomáticas (Crisd): estudantes 
do 9º ano EF ao EM simulam as reuniões diplomáticas da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para fomentar discussão diante de contextos de crises. Os encontros 
ocorrem às quartas-feiras, das 16h15 às 17h55, na Biblioteca.

• Grupo de Voluntariado - 9º ano e EM: busca incentivar a comunidade escolar 
para o desenvolvimento de ações sociais, oferecendo experiências voluntárias em 
comunidades menos favorecidas.

• Grupo Escoteiro Tupã-Ci - Crianças e jovens de 6 anos e meio a 21 anos: promove o 
desenvolvimento físico do jovem por meio de jogos ao ar livre, exercícios, excursões 
e acampamentos, entre outras atividades. E-mail: tupa-ci@maristas.org.br

• Intercâmbio Marista – Novas Culturas Novos Saberes. Para 9º ano EF e EM. 
Proporciona viagens para Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia para ampliar os 
conhecimentos na prática, com aulas de Língua Inglesa e atividades culturais. 

• Olimpíadas de Conhecimento: os estudantes dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio são desafiados a participar de olimpíadas em diversas 
áreas do conhecimento, com a formação de grupos para preparação específica. 
Detalhes sobre adesão aos eventos são divulgados durante o ano, conforme o 
calendário de cada área.

• Oficina Pensamento Científico, Criativo e Computacional (P3C): voltado para 
estudantes do 9º ano EF, 1º ou 2º ano EM interessados em raciocínio lógico, 
programação em blocos, modelagem em CAD e construção de robôs.

• Oficina de Pintura Muralista: o objetivo é que os estudantes do EM, em um 
trabalho individual e coletivo, possam exercitar habilidades manuais, criativas e 
inventivas, criando possibilidades de leituras dos diferentes contextos, aplicando os 
conceitos em Arte na construção do conhecimento, na apropriação da sua história 
e na percepção de seu entorno.

• Pastoral Juvenil Marista - 7º ano EF até o Ensino Médio: este grupo reúne jovens 
que se integram voluntariamente por meio da filosofa marista, participando de 
atividades periódicas de autoconhecimento e voluntariado.

• Projeto Eu, Repórter – para Ensino Médio. Aos jovens com interesse na área, 
a iniciativa permite antecipar experiências que normalmente só teriam durante 
a graduação, como a condução de entrevistas e a escrita de textos noticiosos – 
publicados no portal da escola com auxílio da equipe de Comunicação.
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• Programa de Pré-Graduação: O Pré-Grad é um projeto criado pela PUCRS, 
ofertado aos estudantes de Ensino Médio entre 15 e 18 anos, amplamente 
divulgado entre estudantes dos Colégios Maristas, propondo a participação em 
trilhas do conhecimento por meio de metodologia inovadora em atividades 
teóricas e práticas com professores da PUCRS, em salas de aula, laboratórios e 
demais espaços de aprendizagem da Universidade. Em 2019, as opções foram: 
Ciência do Chocolate – A receita por trás do sabor; Crimes de Morte – Investigação, 
perícia e processo penal; Influencers – Como fazer sucesso na internet; Mistérios 
da Natureza – A ciência no cotidiano; Negócios – Como fazer acontecer; Primeiros 
Socorros – Acidentes e procedimentos; Qualidade de Vida – Movimento, Saúde e 
Bem-estar; Robótica e Projetos Digitais – O futuro hoje e Universidade Forense – 
C.S.I. PUCRS.

• Projeto Miniempresa - 2º ano EM: oportuniza vivenciar a atividade empreendedora 
e empresarial.

• Viagens culturais: os estudantes têm a oportunidade de realizar viagens culturais 
para outros Estados a partir do 6º ano EF. Os jovens se familiarizam com outras 
culturas, pontos turísticos e históricos de cidades brasileiras fora do Rio Grande do 
Sul, acompanhados por colegas, professores e coordenadores. O projeto acontece 
por adesão e depende do número de estudantes interessados.

ATIVIDADES 
TERCEIRIZADAS

Transporte Escolar
Esse serviço é prestado por transportadores especializados, não tendo vínculos com a 
escola. No início do ano letivo, um contrato é firmado diretamente entre a família e o 
transportador, sendo de inteira responsabilidade do contratante as demais definições.
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           ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 2020

BAIRROS ATENDIDOS RESPONSÁVEL PREFIXO CONTATOS

Teresópolis/ Cavalhada/Me-
dianeira/Azenha 

Alexandre Zanette(proprietário) e 
Cristiano (motorista) 225 99955-3283

Menino Deus / Cidade Baixa 
/ Morro Santa Teresa

Alexandre Zanette (proprietário e 
motorista) 204 99955-3283

Auxiliadora / Bela Vista / 
Bom Fim / Higienópolis / 
Independência / Iapi / Moi-
nhos de vento / Rio Branco / 
Mont’ Serrat 

Julio Luiz Bona Neto (proprietário e 
motorista) 532 99985-2292 / 

3345-9888

Auxiliadora / Bela Vista / 
Bom Fim / Floresta / Higie-
nóplois /

Luiz Carlos Silva (motorista) 199 99174-6488

Iapi / Independência / Moi-
nhos de Vento / Rio Branco Nelson Breier (proprietário) 199 99973-4660

Assunção / Cavalhada / Cris-
tal / Guarujá / Ipanema / 
Tristeza

Américo Neukirchem de Deus 
(proprietário e motorista) 493 99968-5876

Assunção / Cavalhada / Cris-
tal / Guarujá / Ipanema / 
Tristeza

Américo Neukirchem de Deus 
(proprietário) 493 99968-5876

Jefferson Rissatto (motorista) 633 99999-3208

Petrópolis / Jardim Botanico 
/ Bela Vista / Santa Cecília

 Fernando Trein Loureiro (proprie-

tário e motorista)
611 99931-5960

Intercap / Jardim do Salso 
/ Partenon / Santo Antônio 
/ Jardim Bento Gonçalves / 
Santana

Fernando Trein Loureiro (proprie-

tário e motorista)
189 99931 - 5960

Vorni Gonçalves Pereira (moto-

rista)
189 99989-6665

Cidade Baixa / Santa Teresa / 
Menino Deus

Dagoberto Neukirchen de Deus 

(proprietário e motorista)
175 99981-3045

Bela Vista / Chácara das Pe-
dras / Petropolis / Três Figue-
ras / Jardim América

Toshio Dazai (proprietário)                    
Charles Kengi Dazai (motorista) 192 99982-5754

Azenha / Cidade Baixa / Cen-
tro / Menino Deus / Santana 
/ Bom Fim/

Sérgio Santos Chaves (proprie-
tário e motorista) e Alcione Jose 
Negrine(motorista)

238 98420-1858

Azenha / Cidade Baixa / Jar-
dim Olímpico / Medianeira / 
Menino Deus / Santa Teresa 

Benhur Goulart Pimentel (pro-
prietário)

30 99891-9082

Paulo Ricardo(motorista) 30 99297-5206

Azenha / Cidade Baixa / Jar-
dim Olímpico / Menino Deus 
/ Medianeira / Santa Teresa 
/ Glória

Gilberto Garcia do Espírito Santos 
(proprietário e motorista)

628
99985-6209 l 

3279-6209
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Cantinas e Restaurante
Pensando na comodidade da comunidade escolar, o Marista Rosário dispõe de um 
restaurante que atende exclusivamente a estudantes, educadores e familiares, no 
4º andar do Prédio B, o Sabor Família. Além disso, conta com duas cantinas no 
Prédio A, o Toni Lanches e o Toni Naturale; uma cantina no Prédio B, Sabor Família, 
e outra no Prédio C, Bar Miscelânea.
Sabor Família: (51) 3012 4971;
Toni Lanches: (51) 3224 9759; Toni Naturale: (51) 9 8907 9084; 
Bar Miscelânea: (51) 3264 3526; 

Estacionamento
O térreo do Prédio B funciona como área de embarque e desembarque e 
estacionamento rápido. Os 1º, 2º e 3º subsolos são destinados aos pais que precisam 
estacionar, com isenção de até 40 minutos. As políticas de uso do estacionamento 
podem ser conferidas no site do Colégio e alteradas a qualquer momento para 
adequação às necessidades de seus usuários. 

Contato da Safe Park: (51) 98104 9000.

Livraria
No 3º andar do Prédio B, a Livraria Independência (Clip) comercializa material 
escolar. O horário de atendimento é das 9h30 às 14h e das 15h às 19h.

Telefone: (51) 3062 5213.

Escola de Inglês 
As aulas são realizadas no 6º andar do Prédio B. Inglês: Wizard | (51) 4061 8037.

Cristal / Assunção / Tristeza / 

Cavalhada
Catia Zanette (proprietária) 191 99644-4286

Guaíba
Marco Aurelio Bitencourt Andriot-
ti

Metroplan 98433-8469

Canoas e Esteio José Inácio Jung Metroplan
99935-5225 l 
99125-7103

Canoas Jonas Machado Pulheiro Metroplan 99557-6179
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ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS

Os pais, responsáveis, estudantes, professores e funcionários, que formam a grande 
família que é o Colégio Marista Rosário, são representados por entidades que dão forma 
e voz a todos os integrantes desses diferentes, mas integrados públicos.

Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Rosário 
(Apamecor)

Com mais de 60 anos de existência, a agremiação nasceu da necessidade de fundação de 
um elo maior entre a família e a escola, representando pais e educadores junto à Direção. 
Dispondo de uma sede campestre no Morro São Caetano, onde são realizados dias de 
convivência, encontros de formação e comemoração de datas especiais, a Apamecor 
disponibiliza sua estrutura para todos os pais e participa ativamente de eventos que 
envolvem os interesses das famílias rosarienses.

American High School | Way American School 
Com o programa American High School, estudantes do 9º ano EF ao 2º ano EM 
podem cursar, de forma simultânea, os currículos brasileiro e norte-americano no 
turno inverso ao das aulas. Os encontros ocorrem na sala 708 (7º andar do Prédio 
B), segundas e quartas-feiras ou nas terças e quintas-feiras, das 13h45 às 15h45 e 
das 16h às 18h. 

Promovida em parceria com a escola Way American School, as aulas são realizadas 
inteiramente em Inglês, ministradas por professores nativos e certificados 
pelo governo dos Estados Unidos. Informações sobre contratação do serviço e 
mensalidade pelos telefones (51) 3398.5032 ou pelo e-mail info@waybrasil.net.
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Diretoria Executiva 2020

Presidente: Verney Knackfuss Santini.

Vice-presidente: Fabio Leandro Sartori Dutra.

Contatos: apamecor@maristas.org.br 

Telefone: (51) 3318 5604, contato da Sede Campestre.

Grêmio Estudantil Rosariense (GER)

Composto de uma Diretoria eleita pelos alunos, o GER defende e representa os estudantes 
perante as demais entidades e setores da Escola. Envolvido em muitos eventos e atividades 
que beneficiam diretamente os alunos, o GER também é responsável pela realização da 
carteirinha estudantil e de transporte coletivo.

Diretoria 2020

Presidente: Guilherme Steffani.

Vice-presidente: Maria Eduarda Kreutz.

Assessora: Andréa Dias Miglioransa Backes (SOE).

Centro Rosariense de Professores e Funcionários (CRPF)

Entidade que representa o público interno da Escola, o CRPF realiza atividades internas 
que envolvem os educadores.

Diretoria 2019/2020 

Presidente: Guilherme Hillesheim Silva.
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HINO
ROSARIENSE

Letra: Ir. Roberto Teódulo

Música: Celso Pedro Luft

Rosarienses, ao céu se levante
nossa voz de entusiasta afeição,
cadenciada num hino vibrante,
ao Colégio de nossa eleição.
Deus te salve, Colégio Rosário,
Paradeiro de ardor juvenil;
somos teus, de nós faze um futuro
mais glorioso e cristão ao Brasil.
Nós juramos, Colégio bendito,
tua imagem conosco levar
e teu nome trazer sempre escrito
dentro d’alma com Deus, Pátria e Lar.
Nós queremos forjar um futuro
em que tu nosso guia serás,
nos perigos abrigo seguro,
Conselheiro bondoso na paz.
Deus te salve, Colégio Rosário,
Paradeiro de ardor juvenil;
somos teus, de nós faze um futuro
mais glorioso e cristão ao Brasil.
Nós juramos, Colégio bendito,
tua imagem conosco levar
e teu nome trazer sempre escrito
dentro d’alma com Deus, Pátria e Lar

Escute o hino no site: http://colegiomarista.org.br/rosario/sobre/hino-rosariense
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Colégio Marista Rosário
Praça Dom Sebastião, 2 - Porto Alegre - RS

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

MaristaRosário


