
 

Circ. 28/2019                                                                                                  
Santa Maria, 20 de março de 2019 

Senhores Pais ou Responsáveis 
 
O Colégio Marista Santa Maria tem o compromisso de ser líder em educação integral, destacar-se pela 
excelência acadêmica e qualidade de serviços, comprometendo-se com a sustentabilidade e a inovação. 
Nesse cenário, em 2018, implementamos o programa Marista Mais, que tem o objetivo de desenvolver a 
espiritualidade, as habilidades emocionais das crianças e jovens, através de encontros formativos, 
momentos de interação, meditação e vivências. 
 
As ações do Marista Mais são planejadas pelo Serviço de Pastoral Escolar (SPE) e pelo Serviço de 
Orientação Educacional (SOE) em sintonia com as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 
O programa contempla atividades nas dependências do Colégio e em ambientes externos na comunidade.  
Para 2019, visto o resultado positivo da avaliação do primeiro ano de programa, vamos seguir com as 
atividades do Marista Mais. Por isso, seguem as orientações sobre o primeiro encontro com as turmas do 
3º ano do Ensino Fundamental, de acordo com as datas disponíveis no Guia Escolar 2019. 
 

Datas Turma  

25/3, segunda-feira 31 

26/3, terça-feira 32 

28/3, quinta-feira 33  

2/4, terça-feira 34 

 
Local: Espaço Roda d’ Água – Boca do Monte  
Horário de saída: 9h30   – em frente ao Colégio 
Retorno: 17h – no Colégio 
Investimento: R$50,00. Este valor deverá ser entregue à professora juntamente com a autorização.  
 
Observações: 

 Caso chova, a atividade será transferida; 
 Os estudantes irão acompanhados pela professora da turma e coordenações; 
 Os estudantes deverão ir devidamente uniformizados;  
 Levar kit de higiene bucal: escova, pasta de dente, fio dental, repelente e protetor solar;  
 Lanche da tarde | Piquenique: (    )Um prato de doce  (    )Um prato de salgado (    )Um litro de 

suco de caixa; 
 A atividade é pedagógica-pastoral. É fundamental a presença de todos os estudantes;  
 Após o retorno, os estudantes permanecerão com a professora até 17h50.  

 
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 22/3/2019) 

 
Ciente (s) do teor da Circ.28/2019.                                         AUTORIZAÇÃO:                         

         
Autorizo meu (minha) filho (a)  __________________________________________, turma _____, a participar do encontro de 
formação do programa Marista Maris, no dia __/__/__, no horário das 9h30 às 17h, no espaço Roda d’Água – Boca do Monte.  
 
Assinatura(s) do pai e/ou da mãe ou do Responsável: ___________________________________ Em: ____/____ /____ 


