
 

Circ. Nº 72/2019                                                                                                   
Santa Maria, 4 de junho de 2019 

Senhores Pais ou Responsáveis 
 
Com o objetivo de qualificar a formação integral das crianças, implementamos em 2018, o programa MARISTA MAIS. O 
programa tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento da espiritualidade e das habilidades emocionais por meio de 
encontros formativos, momentos de interação, meditações, vivências e o desenvolvimento de competências socioemocionais. 
As ações do MARISTA MAIS são planejadas pelo SPE (Serviço de Pastoral Escolar) e SOE (Serviço de Orientação Educacional) 
em sintonia com as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. O programa contempla atividades nas dependências 
do Colégio e ambientes externos.  
Para 2019, visto o resultado positivo, conforme avaliação do primeiro ano de programa, vamos fazer o Marista Mais integrado, 
com as três turmas do 4º Ano EF, no Jardim das Esculturas (São João dos Melos, Júlio de Castilhos, RS). A atividade visa a 
integração das 03 turmas, a contemplação das esculturas e o trabalho do Escultor, a busca da interioridade, atividades físicas 
como trilha e momentos de reflexão sobre ser Mais.  
Para a referida atividade, seguem algumas orientações: 
Data: 14/6, sexta-feira.  
Horário de saída: 8h20, em frente ao Colégio. As três turmas serão divididas em dois ônibus, e no decorrer do dia, as atividades 
serão realizadas neste grupo.  
Retorno: 17h50 | no Colégio 
Roteiro: 
10h | Previsão de chegada no Jardim das Esculturas. Um grupo será conduzido para as atividades no interior do Jardim, e o 
outro grupo será conduzido para uma trilha em ambiente externo, com uma equipe de guias orientando e dando o suporte 
para a atividades 

12h | Almoço 
13h30 | As mesmas atividades da manhã, invertendo os grupos 
16h30 | Retorno para Santa Maria 

Investimento: R$65,00 (Sessenta e cinco reais). Este valor deverá ser entregue à professora juntamente com a autorização. As 
despesas com transporte serão cobertas pelo Colégio (viagem em dois ônibus, categoria turismo). Neste pacote, (R$65,00) 
estão inclusos almoço, guias para a trilha externa, retorno da trilha no reboque de um trator, entrada e visita guiada no Jardim 
das Esculturas; 
- Os estudantes deverão ir devidamente uniformizados. Recomendamos que venham com roupas confortáveis para uma 
pequena trilha no meio da mata, e boné ou chapéu; tragam roupas e calçados para trocar, se houver necessidade; bem como, 
material de higiene, repelente e protetor solar; 
- Lanche para a tarde. Sugestão: uma fruta do seu gosto, lanche salgado, lanche doce, barra de cereal, ou outros. O lanche para 
o momento da trilha e passeio será de responsabilidade de cada estudante.  
- Levar uma squeeze para água; 
- Ir para a atividade bem alimentado. Orientamos que cada estudante tome um bom café da manhã;  
- Caso chova, a atividade será transferida; 
- Solicitamos que os estudantes sejam orientados a observância das regras, dadas pelos professores e principalmente pela 
equipe de guias, para garantir a tranquilidade e segurança no desenvolvimento da programação. 
Até dia 6/5, segunda-feira, deverá ser entregue para a professora da turma o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), 
correspondente ao investimento de cada estudante e a autorização abaixo, assinada por um responsável. Caso houver 
desistência da atividade por parte do estudante, o valor não será restituído. A atividade só será realizada com a participação 
de pelo menos 90% dos estudantes, por caracterizar-se como uma proposta pedagógico-pastoral do Colégio.  

Atenciosamente, 
           Janaina Dornelles de Quadros                                                                                                   Neimir Mentges 
             Orientadora Educacional                                                                                    Coordenador do Serviço de Pastoral Escolar 

__________________________________________________________________________________________ 
(Preencher, destacar e entregar para a professora até o dia 11/06/2019) 

Ciente (s) do teor da Circ.72/2019   
AUTORIZAÇÃO: 

                               
Autorizo meu (minha) filho (a)  ___________________________________________Turma ______a participar do Encontro de Formação do 
programa MARISTA MAIS, no dia 9/5, no horário das 8h20 às 17h50, no Jardim das Esculturas, em São João dos Melos, Júlio de Castilhos, RS.  
 
Assinatura(s) do pai e/ou da mãe ou do Responsável:  
                                          Em: ______ / ______ / _____ 
 


