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Rio Grande, 20 de janeiro de 2018.

Bem-vindo ao nosso Colégio!

O Guia Escolar 2018 traz informações indispensáveis para o acompanhamento 
do ano letivo e deseja ser um elo de comunicação entre a escola e a família. Por 
meio dele, apresentamos a equipe do Colégio, informamos nossa organização 
administrativa e pedagógica, as iniciativas educacionais, projetos, orientações 
gerais e calendário das principais atividades.

A Campanha da Fraternidade (CF) terá como tema a Fraternidade e superação 
da violência, e como lema Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8), que objetiva 
construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, 
à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência.

Teremos a realização da Copa do Mundo Fifa, de 14 de junho a 15 de julho, a ser 
realizada na Rússia, um momento especial para a celebração do esporte e elemento 
inspirador da nossa Olimpíada Champagnat.

As eleições gerais para escolha do presidente da República, no Brasil, ocorrerão 
nos dias 7 de outubro (primeiro turno) e 28 de outubro (segundo turno). Será uma 
grande oportunidade de aprofundar o tema da política tão evidente e necessário 
em nosso contexto brasileiro.

Recordaremos, também, neste ano, o centenário do fim da Primeira Guerra 
Mundial, em 11 de novembro. Teremos, ainda, nossos principais eventos que 
integram a família e a escola nesse esforço educativo conjunto, como a Festa da 
Família, Via Sacra, Olimpíada Champagnat, Festa Junina Marista, Mostra Marista 
de Iniciação Científica, Recital Poético Musical e o Festival Artístico Marista.

Desejamos a todos um ano intenso e que essas motivações nos impulsionem a viver 
em plenitude. Juntos, primaremos por um espaço educativo de não-violência!

104º aniversário do Colégio Marista São Francisco.

Ir. Claudiano Tiecher
Diretor

Apresentação
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Siglas

Apamesfra – Associação de Pais e Mestres do Marista São Francisco
Cpaesf – Centro de Professores e Auxiliares de Ensino do Colégio Marista São Francisco
Clima – Conselho de Líderes Maristas
CTAP – Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico
EF – Ensino Fundamental | Anos Iniciais (1º a 5º ano EF) | Anos Finais (6º a 9º ano EF)
EI – Educação Infantil (Níveis 1, 2 e 3 – N1, N2 e N3)
EM – Ensino Médio
Famar – Festival Artístico Marista
Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres
Gesf – Grêmio Estudantil Marista São Francisco
PJM – Pastoral Juvenil Marista
RH – Recursos Humanos
SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica
SCT – Serviço de Coordenação de Turno
Sima – Sistema Marista de Avaliação
SOE – Serviço de Orientação Educacional
SPE – Serviço de Pastoral Escolar
TE – Tecnologia Educacional
TI – Tecnologia da Informação
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Presença marista

A Rede Marista é fruto de dois séculos de atuação do Instituto Marista no mundo e 
congrega a centenária atuação marista no Rio Grande do Sul, em Brasília e na Região 
Amazônica. Instituição Confessional Católica, voltada à educação, foi fundada na 
França, em 2 de janeiro de 1817, por São Marcelino Champagnat. 

Presente em 17 cidades do Rio Grande do Sul, seis cidades da Região Amazônica 
e em Brasília, hoje, a Rede Marista conta com mais de 50 mil estudantes, 60 mil 
atendidos e 10 mil colaboradores – Irmãos Maristas e profissionais de diversas 
áreas. Pessoas que contribuem, diariamente, para a construção de um mundo mais 
humano e pela promoção da vida.

Por meio das práticas educacionais de qualidade e de confiança, a Rede Marista 
congrega Colégios, Unidades Sociais, um Hospital e uma Universidade, a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), além de oferecer apoio para a 
realização de projetos de educação na Amazônia.
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Missão

Educar crianças, adolescentes e jovens, do jeito marista, por meio de práticas e 
processos inovadores, formando cidadãos comprometidos com a promoção da vida.

Visão

Ser referência em educação evangelizadora com excelência acadêmica na região Sul 
do estado, tornando os estudantes maristas agentes transformadores da sociedade.

O Marista São Francisco integra a Rede Marista, hoje presente em mais de 80 países 
e com 200 anos de atuação mundial. Fundado em 1914 e com uma reconhecida 
trajetória na educação, o Colégio é um espaço de aprendizado, descobertas e 
construção de novos conhecimentos. Está localizado no Centro do Rio Grande, em 
uma área privilegiada, com mais de 5 mil metros quadrados, oferecendo infraestrutura 
completa e adequada para cada nível de ensino.

Mais de 100 educadores se mobilizam, todos os dias, para oferecer uma educação 
integral de qualidade, atuando na missão de construir conhecimentos e formar 
valores humanos, marcas do jeito marista de educar. Cerca de 950 estudantes, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, aprendem, diariamente, que o conhecimento 
vai além da sala de aula.

Colégio Marista São Francisco
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Valores

Amor ao trabalho – Buscamos trabalhar com vitalidade e dedicação de quem serve 
porque ama e se identifica com os princípios, com as causas e com a identidade 
institucional. Compreendemos o trabalho na perspectiva do serviço e como meio 
de contribuir para a concretização e perpetuidade da missão.

Audácia – Somos empreendedores, agimos com coragem e responsabilidade, 
atentos ao contexto no qual estamos inseridos e discernimos com ousadia as 
decisões que tomamos em prol da nossa missão. Exploramos possibilidades que 
a realidade nos apresenta, com inovação, para contribuir na promoção da vida.

Espírito de família – Vivenciamos o espírito de família, proporcionando um 
ambiente de aconchego e proximidade. Acolhemos a pluralidade e a diversidade, 
aceitando-nos diferentes e complementares e colocando os interesses comuns 
acima dos pessoais.

Espiritualidade – A espiritualidade marista é mariana e apostólica. Ela é a 
força propulsora que dá sentido e harmonia às nossas vidas, ilumina a nossa 
compreensão do mundo e orienta o nosso relacionamento com Deus, conosco, 
com as pessoas e com a natureza. Procuramos viver de acordo com o Evangelho, 
no seguimento a Jesus, tendo Maria e Champagnat como inspiradores do nosso 
jeito de ser e agir.

Presença – Somos presença significativa, acolhedora, atenta e disponível na 
relação com as pessoas nos diversos espaços. Educamos pelo exemplo, pela 
abertura, reciprocidade, compromisso, cultivando uma relação de confiança, 
respeito e cuidado.

Simplicidade – Adotamos um estilo de vida simples em nível pessoal e institucional. 
Procuramos ser autênticos e humildes, reconhecendo nossas potencialidades e 
limitações. Tratamos a todos com respeito, suscitando o que há de melhor em 
seus corações.

Solidariedade – Somos comprometidos e perseverantes na busca do bem comum, 
na promoção e defesa dos direitos. Atuamos, preferencialmente, a serviço 
dos pobres e excluídos que vivem em situações de fronteira, criando laços de 
responsabilidade recíproca e equânime na construção da paz, da justiça, sendo 
sinal de esperança no mundo.



11

Direção
É exercida pelo diretor e vice-diretor, competindo-lhes dirigir o Colégio por meio da 
tomada de decisões conjuntas, visando à consecução dos objetivos da Rede Marista.

Diretor: Ir. Claudiano Tiecher

E-mail: direcao.saofrancisco@maristas.org.br | claudiano@maristas.org.br

Vice-Diretor: Ir. Jader Luiz Henz

E-mail: vicedirecao.saofrancisco@maristas.org.br | jader.henz@maristas.org.br

Coordenações

Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)
Responsável pelas questões pedagógicas do Colégio. Realiza o acompanhamento 
e o direcionamento das ações do processo de ensino e aprendizagem, atuando 
diretamente com os professores. Também realiza a mediação de questões e 
resultados que envolvem as atividades realizadas em sala de aula.

Coordenadora Pedagógica (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

Raquel Cunha Cruz

E-mail: scp.saofrancisco@maristas.org.br | raquel.cunha@maristas.org.br

Coordenadora Pedagógica (Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio)

Izabel Pereira dos Santos

E-mail: scp.saofrancisco@maristas.org.br | izabelriog@maristas.org.br

Organização Administrativa 
e Pedagógica
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Orientadora Educacional (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

Dulce Helena Coutinho Xavier

E-mail: soe.saofrancisco@maristas.org.br | dulce.xavier@maristas.org.br

Orientadora Educacional (Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio)

Renata Louzada Xavier

E-mail: soe.saofrancisco@maristas.org.br | renatariog@maristas.org.br

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

Articula, assessora e desenvolve os projetos e programas pastorais, tais como os 
encontros de formação humano-cristã em parceria com o SOE. É também responsável 
pela realização de celebrações e vivências com toda a comunidade educativa. Coordena 
a catequese, a Pastoral Juvenil Marista (PJM), os Pequenos Irmãos de Maria e o 
Voluntariado do Colégio.

Coordenador de Pastoral (Educação Infantil ao Ensino Médio)

Leonardo Carneiro Estima

E-mail: spe.saofrancisco@maristas.org.br | leonardo.estima@maristas.org.br

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)

Responsável pela coordenação das atividades dos turnos, zelando pelo cumprimento 
de todas as normas de convivência. Acompanha a disciplina e o controle da 
movimentação de estudantes, professores e famílias, visando à harmonia do 
ambiente escolar e à construção do clima favorável à aprendizagem.

Coordenador de Turno (Educação Infantil ao Ensino Médio)

Luis Eduardo de Oliveira Torres

E-mail: sct.saofrancisco@maristas.org.br | luis.torres@maristas.org.br

Serviço de Orientação Educacional (SOE)

Responsável pelo acompanhamento e orientação no processo de ensino e aprendiza-
gem do estudante com vistas à educação integral, bem como na adaptação e na inte-
gração, incluindo hábitos de estudos e questões do desempenho escolar. Coordena e 
acompanha o Conselho de Líderes Maristas e assessora o Grêmio Estudantil. 
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Atividades Extraclasse
Coordena as atividades extraclasse, atuando em consonância com os Serviços 
de Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Coordenação de Turno. 
Também acompanha e orienta as atividades e os instrutores, garantindo a 
excelência nos serviços.

Responsável 

Ir. Jader Luiz Henz

E-mail: vicedirecao.saofrancisco@maristas.org.br | jader.henz@maristas.org.br

Turno Integral Marista
Coordena, planeja, acompanha e orienta as atividades e os instrutores do Turno 
Integral, garantindo a excelência nos serviços e a vivência da filosofia marista.

Responsáveis

Coordenação Pedagógica: Raquel Cunha Cruz

E-mail: scp.saofrancisco@maristas.org.br | raquel.cunha@maristas.org.br

Coordenação de Turno: Luis Eduardo de Oliveira Torres

E-mail: sct.saofrancisco@maristas.org.br | luis.torres@maristas.org.br

Assessoria de Comunicação e Marketing
A área de Comunicação contribui no processo de gestão, comunicação interna e 
externa. Atua em sintonia com a equipe de Assessoria de Comunicação e Marketing 
dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista, executando ações propostas 
de acordo com os planos, projetos e programas estabelecidos, com vistas ao 
relacionamento com os diferentes públicos.

Responsáveis: Ir. Fabrício Basso e Jenifer Lasch

E-mail: ascomk.saofrancisco@maristas.org.br

Atendimento ao público e Recepção
São os colaboradores com os quais se mantém o primeiro contato na escola. 
Controlam a entrada e saída de estudantes, educadores e visitantes, como também 
desempenham o serviço de telefonia.
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Pais e responsáveis podem solicitar atendimento à Direção e às Coordenações, 
quando perceberem necessidade, ao longo do ano. Visando a garantir melhor 
acolhida a todos, solicita-se o agendamento para o atendimento (diretor, vice-
diretor, SCP, SOE, SPE ou SCT) com a Recepção.

Responsáveis: Kelli Martins Crizel (tarde) e Patricia Cavalheiro Mattos (manhã)

Telefone: 53 3234 4100

Horário de funcionamento: das 7h às 20h

Assistente de Coordenação Pedagógica

Dá assistência à Coordenação Pedagógica na execução das atividades técnico-
pedagógicas. Acompanha as atividades e projetos pedagógicos da escola, verificando 
suas demandas e atuando para garantir sua execução. Também presta o primeiro 
atendimento a pais/responsáveis, professores e estudantes, oferecendo esclarecimento 
quanto a assuntos pertinentes à área pedagógica de ordem operacional.

Responsável: Michele Azevedo Gonçalves (Educação Infantil ao Ensino Médio)

E-mail: michele.goncalves@maristas.org.br

Biblioteca 

A Biblioteca é um serviço de apoio pedagógico que tem por finalidade colocar à 
disposição de toda a comunidade escolar os recursos informacionais para estudos, 
pesquisas e leituras, compatíveis com as atividades pedagógicas e culturais 
propostas pela escola.

O acervo aberto é totalmente informatizado, tornando assim mais rápido e prático 
os procedimentos de empréstimos, devoluções, reservas e consultas. O espaço é 
climatizado e conta com mais de 31 mil exemplares cadastrados no acervo, além de 
revistas e jornais periódicos, que ficam à disposição dos estudantes.

Bibliotecária: Sheila Barros dos Santos

E-mail: biblioteca.saofrancisco@maristas.org.br

Horário de funcionamento: das 7h30 às 17h30

Serviços de Apoio Pedagógico
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Laboratórios de Ciências, Física, Química e Biologia

O Colégio mantém Laboratórios de Ciências, Física, Química e Biologia, que 
representam um serviço de apoio pedagógico, com vistas a auxiliar os estudantes, 
de todos os níveis de ensino, na construção e compreensão dos conhecimentos e 
fundamentos das ciências experimentais, aliando teoria e prática.

E-mail: laboratorio.saofrancisco@maristas.org.br

Tecnologias Educacionais (TE)

A Tecnologia Educacional é um serviço de apoio pedagógico que dinamiza os 
processos do Laboratório de Tecnologias Educacionais, de Robótica e demais 
tecnologias presentes no cotidiano da escola. Auxilia e dá assistência nas ações 
da ciência, tecnologia, cultura e comunicação na educação. Os estudantes utilizam 
recursos especiais para o desenvolvimento de projetos e sequências didáticas em 
diferentes áreas do conhecimento.

Proporciona a utilização dos diferentes recursos tecnológicos, qualificando e 
facilitando a vida do usuário no ambiente escolar, dando suporte à construção da 
rede de conhecimentos de forma ativa, atrativa e gradual.

E-mail: te.saofrancisco@maristas.org.br

Central de Relacionamento

É o setor responsável pelo atendimento às famílias e visitantes. No período 
de matrícula, recebe e orienta as inscrições e matrículas dos novos 
estudantes, organiza o espaço de acolhida, atualiza o hotsite de inscrições 
(colegiomarista.org.br/matricula/saofrancisco) e auxilia a Secretaria no processo de 
rematrícula. Também agenda visitas de famílias e escolas ao Colégio e acompanha 
as novas famílias e estudantes durante a sua adaptação à rotina escolar, assim 
como organiza as circulares que são enviadas às famílias.

Responsável: Milene dos Santos de Bon

E-mail: relacionamento.saofrancisco@maristas.org.br
              milene.santos@maristas.org.br

Horário de funcionamento: das 7h30 às 17h30

Serviços de Apoio Administrativo
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Recursos Humanos

Setor responsável pelo controle da área de recursos humanos, gestão e 
desenvolvimento dos educadores do Colégio, de acordo com as legislações vigentes.

Responsável: Luciano Roldão Jaques

E-mail: rh.saofrancisco@maristas.org.br | luciano.jaques@maristas.org.br

Horário de funcionamento: das 7h30 às 17h30

Reprografia e Almoxarifado

A Reprografia é o setor encarregado pela reprodução de todo o material encaminhado 
pelos professores e estudantes (provas, simulados, textos). Também responsável pelo 
controle e fornecimento de material aos professores e setores. O Almoxarifado é o 
espaço destinado ao cuidado e armazenamento do material escolar solicitado na lista 
de materiais dos estudantes. Serve de apoio ao desenvolvimento das aulas e supre a 
demanda de materiais essenciais para o trabalho de professores e estudantes.

E-mail: repro.saofrancisco@maristas.org.br

Secretaria

Reúne o arquivo escolar com o registro de dados referentes à vida dos estudantes e 
ex-alunos do Colégio. Também é função desse setor receber atestados médicos, além 
de redigir e emitir atestados escolares e ofícios; efetuar matrículas e transferências; 
orientar e acompanhar a digitação das notas e pareceres dos estudantes; e receber 
os diários de classe dos professores, verificando os fechamentos e encaminhando-
os à Coordenação Pedagógica.

Responsável: Felix Azambuja Martins

E-mail: secretaria.saofrancisco@maristas.org.br | felix.martins@maristas.org.br

Horário de funcionamento: das 7h30 às 17h30

Tecnologia da Informação (TI)

Setor responsável pelo gerenciamento, suporte e manutenção do parque tecnológico 
do Colégio. Auxilia, também, nas dúvidas referentes ao acesso ao aplicativo Marista 
Virtual e ao ambiente online com todas as informações da família e do estudante.

Responsável: Jhonny Giró Lessa

E-mail: ti.saofrancisco@maristas.org.br | jhonny.lessa@maristas.org.br
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Tesouraria

É o setor responsável pela organização dos pagamentos e recebimentos do 
Colégio, emissão de 2º via dos encargos educacionais, assim como a cobrança em 
casos de inadimplência.

Responsável: José Francisco Machado Neto

E-mail: financeiro.saofrancisco@maristas.org.br
              francisco.machado@maristas.org.br

Horário de funcionamento: das 7h30 às 17h30

O Turno Integral Marista possibilita aos estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do 
Ensino Fundamental conviver e aprender em um ambiente multidisciplinar e seguro. 
Com o acompanhamento de instrutores, os estudantes desenvolvem atividades 
esportivas, culturais, artísticas, científicas e pedagógicas no turno inverso às aulas.

As famílias têm a facilidade de optar por dois, três ou cinco dias da semana em 
que o filho participará do Turno Integral, conforme a rotina pessoal e as propostas 
oferecidas. Além das atividades especializadas, a programação oferece almoço, 
horários de lazer, recreação e descanso.

Turmas ofertadas:

Turma 1 (nível 1, nível 2 e nível 3 da Educação Infantil) – Expressão 
Corporal, Musicalização, Arte, Língua Inglesa, Oficina Digital, Hora do Conto 
e Vivências Pedagógicas.

Turma 2 (1º e 2º ano do Ensino Fundamental) – Clubinho de Ciências, Língua 
Inglesa, Oficina Digital, Hora do Conto, Musicalização, Dança, Arte, Futsal, 
Projeto de Investigação, Vivências Pedagógicas e Tarefa de Casa Assistida.

Turma 3 (3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental) – Arte, Língua Inglesa, 
Dança, Futsal, Musicalização, Robótica, Iniciação Científica, Hora do Conto, 
Vivências Pedagógicas e Tarefa de Casa Assistida.

Turno Integral Marista
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Educação Infantil

A avaliação na Educação Infantil é realizada a partir da observação processual da 
criança, abrangendo o registro da evolução de suas aprendizagens, o qual considera 
os tempos, ritmos e espaços do aprender. A comunicação dos resultados é feita 
semestralmente aos pais ou responsáveis, através de Pareceres Descritivos e 
documentações pedagógicas que contemplam as aprendizagens da criança, sua 
interação, percurso e construção de novos conhecimentos.

A avaliação é prática pedagógica e de gestão, que tem como finalidade o diagnóstico 
e o acompanhamento contínuo e reflexivo do desenvolvimento do currículo e do 
processo de ensino e aprendizagem.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano EF)

Avaliação é expressa através do parecer elaborado por todos os professores (regentes 
e especializados), em forma de instrumentos didáticos de acompanhamento do 
processo de aprendizagem. A comunicação dos resultados é feita trimestralmente 
aos pais ou responsáveis pelo estudante, por meio dos conceitos:

a) aprendizagem desenvolvida;
b) aprendizagem em desenvolvimento;
c) apresenta dificuldades.

A cada trimestre, os estudantes vivenciam as seguintes propostas avaliativas:

1º e 2º ano EF – Os estudantes realizam atividades de acompanhamento pedagógico 
individual, possibilitando avaliar o percurso de cada criança.

3º, 4º e 5º ano EF – A cada trimestre, os estudantes realizam avaliações por 
componente curricular e ainda são avaliados por meio de atividades diversificadas 
dentro das quatro áreas do conhecimento.

Estudos de Recuperação dos Anos Iniciais

Os Estudos de Recuperação ocorrem, ao longo do ano, de forma contínua 
e processual, sendo dirigidos ao estudante com baixo rendimento escolar, 
diagnosticado durante o processo de ensino e aprendizagem.

Aprendizagem e Avaliação
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Exames Finais dos Anos Iniciais

No período destinado aos exames finais, serão oferecidos estudos de recuperação 
com aplicação de instrumentos de avaliação. Ao final desse período, o estudante 
que evidenciar melhoria no processo de aprendizagem, demonstrando, através 
dos instrumentos de avaliação, o domínio das competências básicas, será 
considerado aprovado.

Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano EF) e Ensino Médio

O resultado da avaliação do estudante é expresso através de notas de 0,0 (zero) 
a 10,0 (dez), aceitando-se apenas um dígito após a vírgula. A cada trimestre, os 
estudantes realizam duas avaliações (Prova 1 – P1 e Prova 2 – P2), por componente 
curricular, que correspondem a 70% da média (P1 = 30% e P2 = 40%), e os demais 
30% referem-se a atividades diversificadas e a atividades das sequências didáticas.

Os componentes curriculares, que têm 1 hora/aula semanal, possuem apenas uma 
avaliação por trimestre. São aprovados, ao final do ano letivo, os estudantes que 
obtiveram, no mínimo, a média anual 7,0, cujo cálculo é obtido através da média 
aritmética dos três trimestres:

(1ºtrim.) + (2º trim.) + (3º trim.) ≥ 7,0 
3

A Rede Marista vem estudando diferentes formas de avaliação, conforme aponta 
a proposta das Matrizes Curriculares de Educação Básica do Brasil Marista 
(avaliação formativa e processual). A partir disso, em nosso Colégio, no ano de 
2017, intensificamos o trabalho por área do conhecimento, do 6º ano do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio.

2ª Chamada

Não há 2ª Chamada para a P1. Em caso de perda dessa prova, o estudante realizará, 
automaticamente, a segunda prova trimestral (P2) valendo 7,0 pontos. Em caso de 
perda da P2, é concedida 2ª Chamada somente nas situações de doença, luto ou 
serviço militar obrigatório.

O responsável pelo estudante deverá preencher documento na Secretaria do 
Colégio, no prazo de 48h da realização da prova e, na oportunidade, apresentar 
o documento legal que justifique a falta e efetuar o pagamento dos emolumentos 
referentes à avaliação. A 2ª Chamada será realizada em turno inverso, em data 
agendada pela Coordenação Pedagógica e publicada no site do Colégio. Em caso 
de não comparecimento à segunda chamada, implicará avaliação com nota zero. 
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Estudos de Recuperação dos Anos Finais e do EM

Os Estudos de Recuperação ocorrem de forma contínua e processual, sendo 
oferecidos ao estudante que tenha realizado todas as avaliações do trimestre 
ou a 2ª chamada e que necessita e deseja melhorar o seu aprendizado. 
Realizam-se, inicialmente, em sala de aula e podem ser oferecidos em turno 
inverso, aos estudantes do 8º ano EF ao Ensino Médio. A prova de recuperação vale 
sete (7,0) pontos e substitui o somatório do desempenho nas avaliações parciais, 
se esse for menor. 

Exames Finais dos Anos Finais e do EM

Após o encerramento do ano letivo, é oferecido o exame final ao estudante que não 
obtiver média anual sete (7,0) em cada componente curricular. Para lograr aprovação, 
é necessário o domínio das competências que garantam: média aritmética simples 
de, no mínimo, cinco (5,0), obtida da média anual (MA) mais a nota obtida no exame 
final (EF), dividida por dois (2), em cada componente curricular.

MA + EF ≥ 5,0 
2

Os Exames Finais iniciam imediatamente após o último dia letivo.
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Projetos e Diferenciais
A formação integral do estudante compreende a realização de atividades que 
complementam o currículo escolar e auxiliam no desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias à sua vida.

Formação Humano-Cristã
Momentos de formação levam o estudante a refletir sobre seu papel no mundo, 
despertando para a responsabilidade consigo, com o outro e com a sociedade. A 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) é um grupo de jovens que promove a evangelização 
e formação de lideranças por meio da convivência, da construção da consciência 
crítica, da solidariedade e espiritualidade marista.

As metodologias utilizadas pelo currículo integrado compreendem o 
planejamento por Projetos Pedagógicos e Sequências Didáticas, que favorecem 
a investigação e a problematização.

Na Educação Infantil são realizados Projetos Pedagógicos que fomentam as 
descobertas e a construção de conhecimento de modo significativo. É um caminho 
em construção, no qual inúmeras etapas são seguidas, partindo da curiosidade e 
ampliando o repertório de experiências das crianças.

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, as propostas de aprendizagem são 
compostas por Sequências Didáticas que integram os componentes curriculares das 
áreas do conhecimento. Essa metodologia prevê um movimento de aproximação 
do eixo central da situação-problema, em dado momento, e afastamento para o 
tratamento de especificidades dos componentes e/ou das áreas, em outros.

Do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, as Sequências 
Didáticas propostas integram os componentes curriculares da área do 
conhecimento. A sequência didática é uma estratégia que favorece a 
interdisciplinaridade e parte de uma situação-problema, desdobrada em questões 
orientadoras por componente curricular.

Abordagem Metodológica



22

O grupo de vivência Pequenos Irmãos de Maria possibilita a evangelização com as 
crianças, a partir do legado de São Marcelino Champagnat. O Voluntariado realiza 
diferentes atividades sociais e solidárias em ambientes de vulnerabilidade social, 
interagindo com crianças, jovens e adultos.

Incentivo ao Esporte
Tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, a prática 
esportiva é trabalhada de forma saudável, com foco na aprendizagem de valores, o 
espírito de equipe, a liderança, a convivência e a amizade. Diferentes modalidades 
esportivas, como o Futsal, Handebol, Basquete, Futebol de Campo são oferecidas 
como Atividades Extraclasse. Os estudantes participam de diversos campeonatos, 
dos quais se destaca o Maristão – Esporte e Integração.

Arte e Cultura
A formação integral do sujeito é elemento constituinte da pedagogia marista. 
Nesse sentido, são oferecidos aos estudantes momentos de expressão cultural que 
envolvam a poesia, a declamação, a música, a dança e o teatro.

O Festival Artístico Marista (Famar) se caracteriza pela montagem de espetáculos 
de música e dança que estimulam a expressividade, o trabalho em equipe, a 
dedicação e o comprometimento. Já o Recital Poético Musical, projeto desenvolvido 
pela Biblioteca, em parceria com os professores de Linguagens, proporciona aos 
estudantes a expressão de seus talentos musicais, poéticos e artísticos.

Iniciação Científica
Desenvolver o raciocínio lógico e a experimentação de teorias também é 
fundamental para a formação completa do indivíduo. Focado no desenvolvimento 
pleno, o Marista São Francisco promove, desde a Educação Infantil, momentos de 
estudos sobre as diferentes áreas do conhecimento.

De forma adequada à faixa etária, todos os níveis de ensino possuem um espaço 
reservado à investigação científica. Os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes são 
apresentados na Mostra Marista de Iniciação Científica do Colégio. Participamos, 
também, da Feira de Iniciação Científica e da Mostra Marista de Iniciação Científica 
da PUCRS, valorizando o desenvolvimento dos estudantes nessas áreas.

Intercâmbio Marista
Conhecer outros países e culturas é uma das principais formas de ampliar 
conhecimentos e horizontes. Para viver isso, o Colégio desenvolve o projeto 
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Segurança e espaços físicos

Intercâmbio Marista: Novas culturas, novos saberes. A iniciativa oferece aos 
estudantes do 9º ano EF a possibilidade de Intercâmbio ao Canadá; ao 1º ano EM, 
intercâmbio para a Inglaterra; e ao 3º ano EM, viagens para conhecer a Nova Zelândia.

Preparação para o Enem/Vestibulares
Os conteúdos são trabalhados de forma interdisciplinar, contemplando material 
didático diferenciado e ações preparatórias, como simulados, palestras e orientação 
vocacional. O Colégio também conta com o Sistema Marista de Avaliação (Sima) 
para 5º e 9º ano EF e 3º ano EM. Trata-se da primeira avaliação em larga escala 
realizada em escolas particulares do Brasil, que verifica o processo educacional 
como um todo, com testes e questionários que detalham o perfil do estudante e 
dos educadores maristas. Já o projeto Marista Enem propicia aos estudantes aulões 
das áreas do conhecimento, integrando os componentes curriculares de cada área.

Reforço e Aprimoramento
Estratégias pedagógicas orientadas pelos professores oportunizam aos estudantes 
do Ensino Médio espaços de estudo e aprendizagem voltados às suas dúvidas. A 
customização do ensino permite a retomada de conteúdos e o aprimoramento, 
durante o contraturno.

Robótica Educacional
Iniciativa inovadora que insere a tecnologia no cotidiano escolar, dinamizando o jeito 
de ensinar e aprender. Juntos, estudantes e educadores constroem maquetes e robôs 
em grupo, para solucionar situações-problema, desenvolvimento do raciocínio lógico 
e a criatividade. Todos os anos, o Festival Marista de Robótica Educacional reúne os 
Colégios Maristas em uma competição que alia estratégias e conhecimentos.

Segurança

A agenda e o uniforme são elementos que garantem a identificação, acesso e 
segurança dos estudantes no recinto escolar.

O Colégio possui um sistema de monitoramento e segurança, com visualização 
das imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos corredores, escadarias e 
portarias. Esse sistema funciona internamente durante as 24 horas do dia. O uso 
das imagens é de exclusividade da escola.
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Funcionários qualificados e identificados garantem o controle de entrada e saída 
de pessoas do Colégio, sendo amparados por recursos tecnológicos, tais como: 
circuito de câmeras e controle digital na entrada e saída de estudantes.

O Seguro Educacional é o benefício que assegura a proteção escolar, a continuidade 
dos estudos e assistência médica em caso de acidentes com o estudante em 
atividades escolares.

Assistentes de convivência estão devidamente capacitados e auxiliam na 
supervisão de acessos dos estudantes e circulam por locais estratégicos, para 
garantir a segurança da escola. Esses profissionais estão disponíveis para auxiliar a 
comunidade educativa no que for necessário.

O Colégio conta ainda com um sistema de prevenção e controle de incêndio em 
permanente atualização.

Nossos espaços

Os espaços físicos que compõem um ambiente escolar não são neutros. São 
permeados por significados que contribuem para a construção da aprendizagem 
e para o cultivo de relações saudáveis. O ambiente revela nossa intencionalidade 
pedagógica: há um currículo em movimento que se manifesta nos espaçotempos e 
arquiteturas escolares, por onde circulam conteúdos, experiências, aprendizagens, 
culturas e afetos.

Além dos espaços de aula, todos climatizados, favoráveis ao desenvolvimento dos 
estudantes, o Colégio possui ambientes diferenciados:
• Salas de aula exclusivas para o Ensino Médio.
• Novas salas de aula para o 5º e o 9º ano EF (gradativamente, todas as salas de aula  
       serão reformuladas).
• Sistema multimídia e lousas interativas em todas as salas de aula.
• Ginásio de Esportes.
• Salão de atos com capacidade para 180 pessoas.
• Nova cantina.
• Biblioteca com grande acervo disponível a toda a comunidade escolar.
• Laboratório exclusivo de Robótica Educacional.
• Laboratórios de Tecnologias Educacionais e Ciências.
• Sala das Juventudes – PJM, Gesf, Clima, Voluntariado e Pequenos Irmãos de Maria.
• Amplo Pátio com 4.400 metros quadrados.
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São direitos do estudante:

a) usufruir dos benefícios que o Colégio proporciona a seus estudantes;

b) valer-se dos serviços oferecidos pelo Colégio;

c) expor, a quem de direito, as dificuldades encontradas na realização das 
atividades escolares;

d) receber orientação e auxílio necessários para realizar as atividades escolares;

e) conhecer o presente Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele;

f) comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações 
interpessoais;

g) organizar-se em associações de cunho religioso, científico, artístico, cívico, 
esportivo, social e educacional, respeitando as disposições do Regimento Escolar, 
do Projeto Educativo, da Direção e das normas da entidade Mantenedora;

h) participar das realizações e promoções do Colégio, destinadas à sua formação, 
como elemento consciente e atuante da comunidade;

i) apresentar, a quem de direito, sugestões e solicitações relativas à melhoria da 
vida escolar;

j) justificar as suas faltas, no prazo determinado, ao Colégio;

k) solicitar esclarecimentos sobre a sua avaliação;

l) conhecer e vivenciar a filosofia marista.

Fonte: Regimento escolar - Cap. V; Seção I, Art. 188

O estudante, juntamente aos pais e/ou responsáveis, compromete-se com os 
seguintes deveres:

a) permanecer no Colégio durante todo o período das aulas, participando 
ativamente de todas as atividades escolares, esforçando-se para delas obter o 
melhor aproveitamento;

Direitos e Deveres
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b) comparecer ao Colégio munido somente do material necessário para a 
realização das atividades escolares previstas;

c) realizar e apresentar os trabalhos e tarefas solicitados pelos professores no 
prazo combinado;

d) aproveitar as oportunidades que o Colégio oferece para desenvolver hábitos 
de sociabilidade e convivência em grupo;

e) zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como de 
tudo o que é de uso coletivo, responsabilizando-se e ressarcindo os danos causados;

f) respeitar as autoridades do Colégio e as demais pessoas com quem convive, 
tratando-as com urbanidade;

g) participar das comemorações, celebrações religiosas, cívicas e de outras 
atividades complementares para as quais for solicitado, tendo atitudes de respeito;

h) apresentar postura e atitude condizentes que zelem pela boa imagem da instituição;

i) ter postura adequada em todas as dependências, imediações do Colégio e nas 
diversas situações em que o representa;

j) utilizar, de maneira ética e responsável, os recursos tecnológicos disponibilizados 
pelo Colégio;

k) ser assíduo e pontual nas atividades escolares;

l) justificar suas faltas dentro do prazo determinado pelo Colégio;

m) conhecer e cumprir o Regimento Escolar;

n) agir em consonância com a filosofia da instituição marista, pondo-se em atitude 
de respeito e harmonia com o ambiente escolar;

o) fazer uso obrigatório do uniforme para as aulas de Educação Física.

Fonte: Regimento Escolar – Cap. V; Seção II, Art. 189
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Normas de Convivência

a) ausentar-se do Colégio sem a devida autorização prévia e por escrito;

b) ocupar-se, durante as aulas, com qualquer atividade estranha a elas;

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

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

e) praticar atos que atinjam a integridade física e moral das pessoas no Colégio e 
nas suas imediações;

f) consumir, vender ou transportar qualquer droga lícita ou ilícita;

g) promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, eventos e 
subscrições no e em nome do Colégio;

h) promover política partidária nas dependências ou nas imediações do Colégio;



28

Medidas Pedagógico-Educativas

O Colégio busca a obtenção sistemática da disciplina, visando ao desenvolvimento, 
no estudante, da autonomia moral e intelectual, revelando discernimento, 
autodisciplina e senso comunitário ao agir. Em consonância com a filosofia 
marista, são tomadas medidas pedagógicas educativas, quando o estudante 
não cumprir com os seus deveres e/ou desrespeitar as normas de convivência 
anteriormente descritas.

i) usar indevidamente o nome, emblemas ou símbolos do Colégio;

j) desrespeitar as normas de convivência ou deixar de cumprir suas obrigações 
escolares;

k) rasurar documentos referentes à vida escolar;

l) entrar em sala de aula após o início das atividades escolares do período sem a 
devida justificativa e autorização da coordenação de turno;

m) vender, utilizar e transportar, nas dependências do Colégio, armas de qualquer 
espécie, explosivos, inflamáveis, entorpecentes, cigarros ou assemelhados, 
bebidas alcoólicas ou jogos proibidos por lei;

n) fazer apologias que contrariam os valores da educação marista;

o) causar danos ao prédio, ao mobiliário e outros materiais do Colégio;

p) incitar os colegas a ausências coletivas ou impedir-lhes a entrada no Colégio ou 
na sala de aula ou em qualquer outro ambiente da escola;

q) usar de meios ilícitos nos trabalhos específicos de avaliação da aprendizagem;

r) expor colegas, professores ou qualquer membro da comunidade escolar a 
situações constrangedoras;

s) fazer-se acompanhado de animais nas dependências da escola;

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

Fonte: Regimento Escolar – Capítulo VI, Art. 190.
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Dadas essas considerações, são tomadas as seguintes medidas:

a) aconselhamento;

b) advertência verbal ou escrita;

c) comunicado por escrito ao responsável por meio do estudante;

d) afastamento temporário da sala de aula ou do Colégio (prazo máximo 3 dias letivos);

e) matrícula condicional (termo de compromisso firmado pelos pais ou 
responsáveis pelo estudante);

f) cancelamento da matrícula.

Essas medidas constituem recurso para que o estudante compreenda que 
cometeu uma falta e que foi rompido o elo de solidariedade. As medidas 
pedagógicas educativas podem, a critério da Direção, ser adotadas isoladas ou 
independentemente, sem observância da sequência antes referida. As ações 
empreendidas pelo Colégio são registradas em documento próprio.

Os casos de suspensão e cancelamento da matrícula são respaldados pelo 
Conselho de Classe e/ou pelo Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico 
(CTAP), quando solicitados pela Direção. O Colégio mantém comunicação com a 
família do estudante e, dependendo do caso, com o Conselho Tutelar.

Fonte: Regimento Escolar – Capítulo VII, Art. 191 ao 197.

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

Apamesfra

A Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista São Francisco (Apamesfra) 
integra a comunidade, a escola e a família, visando ao aprimoramento da 
formação dos educandos.
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Além de cooperar com a Direção, proporciona a participação da família, 
promovendo atividades que estimulem o desenvolvimento comunitário.

Diretoria 2018

Presidente: Maurício de Mello Garim

Vice-presidente: Michele Azevedo Gonçalves

E-mail: apamesfra.saofrancisco@maristas.org.br

Clima

O Conselho de Líderes Maristas (Clima) reúne estudantes líderes e vice-líderes, 
do 2º ano EF ao 3º ano EM, na representação de suas turmas. Através do 
Conselho, o estudante passa a ser voz ativa de seu grupo, o qual irá colaborar 
com seus representantes através do diálogo conjunto. O objetivo é propiciar, 
através de encontros com a Direção e a Orientação Educacional, o estreitamento 
no relacionamento junto às vozes dos estudantes, abordando temas e assuntos 
que os atingem diretamente. Os líderes atuam em consonância com os professores 
conselheiros das turmas e em diálogo com o SOE.

Responsáveis

2º a 5º ano EF: Dulce Helena Coutinho Xavier

6º ano EF a EM: Renata Louzada Xavier

E-mail: soe.saofrancisco@maristas.org.br

Cpaesf

O Centro de Professores e Auxiliares de Ensino do Colégio Marista São Francisco 
(Cpaesf) tem como objetivo o apoio cultural, social e recreativo aos educadores, 
auxiliares de ensino e funcionários, bem como a cooperação com a Direção da 
escola, estabelecendo um ambiente favorável à integração.

Diretoria 2018

Presidente: Caroline Oliveira Pereira

Vice-presidente: Janaina Goldas Gonçalves

E-mail: cepaesf.saofrancisco@maristas.org.br

Gesf

O Grêmio Estudantil é uma agremiação que congrega todos os estudantes do 
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O estudante aprende e desenvolve habilidades dentro e fora da sala de aula, 
por meio de atividades esportivas, científicas, artísticas e culturais. Conheça as 
possibilidades de aprendizagem extra oferecidas:

Catequese

O Colégio Marista São Francisco compreende a experiência da catequese como 
um espaço de educação que vai além da preparação doutrinal dos catequizandos 
para os sacramentos. É um meio de inserção das crianças em comunidades de fé 
e de amizade com Jesus Cristo.

Com o compromisso de educar integrando fé, cultura e vida, em união com a 
Igreja Diocesana, oferece às crianças a partir do 4º ano EF a preparação para a 
Primeira Eucaristia, que é de dois anos. Para os adolescentes, a partir do 8º ano 
EF, é realizada a preparação para o sacramento da Crisma.

Aos estudantes a partir do 9º ano EF, pais e educadores é oferecida a Catequese 
de Adultos para receber os sacramentos da iniciação Cristã (Batismo, Eucaristia e 
Crisma). Os encontros são ministrados semanalmente pelos catequistas designados 
pela Coordenação de Pastoral e as inscrições devem ser realizadas na secretaria do 
Santuário Nossa Senhora de Fátima, mediante o pagamento da taxa de inscrição.

Atividades Extraclasse

Colégio, sendo um espaço constituído de participação e protagonismo juvenil. 
É um ambiente de acolhida, escuta e partilha de temas da juventude e ações de 
transformação social. 

Composto por uma diretoria eleita pelos estudantes, o Gesf representa os 
estudantes perante as demais entidades e setores da escola.

Diretoria 2018

Presidente: Felipe Trentin Demiranda

Vice-presidente: Gabriela Alonso Torres

Assessora: Renata Louzada Xavier

E-mail: gesf.saofrancisco@maristas.org.br | gremioestudantilsf@gmail.com
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Dança

Desperta o prazer pela dança, estimula a prática corporal por meio do movimento 
e do gesto, permite a criação coletiva e individual. Desenvolve a concentração, 
memorização, organização espacial, sociabilidade, autoestima e consciência crítica.

A prática possibilita ainda a aquisição dos requisitos mínimos exigidos na dança, 
respeitando as particularidades de cada faixa etária. Tradicionalmente, ao final do ano, 
é desenvolvida uma apresentação para a comunidade escolar, no Festival Artístico 
Marista (Famar), com o objetivo de demonstrar os conhecimentos adquiridos.

Inglês Teen

Oferecida aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em parceria 
com a Escola de Idiomas CCAA, a extraclasse Inglês Teen coloca o estudante em 
contato com o idioma, utilizando uma metodologia que reforça a compreensão 
e a comunicação, por meio de atividades que enfatizam habilidades como ler, 
escrever, ouvir e falar. 

Iniciação Esportiva – Basquete, Handebol, 
Futebol de Campo e Futsal

Essas modalidades desenvolvem habilidades motoras, sociabilidade e 
competitividade, trabalho em equipe, respeito ao adversário e às regras do jogo, 
compreensão de como trabalhar em situações de dificuldade, de limitações 
próprias e do grupo.

Proporcionam aos estudantes a aquisição dos requisitos mínimos para um bom 
desenvolvimento das práticas, tendo em vista que o aprimoramento da técnica 
específica em cada modalidade exige uma conjunção de fatores individuais 
e coletivos. A participação em competições é eventual e ocorre em caráter 
educativo e integrador.

Judô

Essa modalidade desenvolve o conhecimento e prática da filosofa do Judô, que 
traz ensinamentos de disciplina, respeito e educação, bem como princípios morais 
e condicionamento físico. O Judô tem como característica a preocupação com a 
evolução técnica de forma transparente e inclusiva, através da mudança de faixa.  
O estudante participa de competições de caráter educativo e integrador, assim 
como de eventos para demonstração de conhecimentos.
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Pastoral Juvenil Marista (PJM)

A Pastoral Juvenil Marista oportuniza aos adolescentes a vivência da 
espiritualidade, com ações voltadas ao diálogo e à reflexão de temas referentes à 
realidade juvenil. Participam estudantes do 7º ano EF ao 3º ano EM e ex-alunos.

Os encontros ocorrem semanalmente, com duração de uma hora, e os integrantes 
se organizam de acordo com a sua disponibilidade de horário, escolhendo um dos 
grupos para participar. A PJM possui ainda outras atividades (grupo de música, 
acólitos e time de futebol masculino e feminino) que são abertas à participação 
dos integrantes dos grupos.

Pequenos Irmãos de Maria

Os Pequenos Irmãos de Maria têm o objetivo de promover a evangelização com 
as crianças, oportunizando encontros de formação em espaços de reflexão e 
vivência da espiritualidade, a partir do legado de São Marcelino Champagnat 
e dos primeiros Irmãos que, com ousadia, se dedicaram a “tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado”.

Com encontros realizados quinzenalmente, esses grupos de vivência são 
voltados aos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental. Os integrantes 
têm a possibilidade de escolher em qual grupo participar, de acordo com a sua 
disponibilidade.

Pós-Turno – Marista Mais

O projeto Marista Mais oferece aos estudantes a possibilidade de permanecer 
mais tempo no Colégio com o acompanhamento de instrutores qualificados. Com 
o objetivo de oferecer vivências pedagógicas orientadas, das 17h30 às 19h, o 
serviço de pós-turno atende estudantes da Educação Infantil ao 5º ano EF.

Robótica Educacional

Amplia a criatividade, raciocínio lógico, trabalho em equipe, capacidade de 
planejamento e organização, pesquisa e autonomia do aprendizado, compreensão 
de alguns conceitos de Física e Matemática, tomada de decisões, definição de 
ações, diálogo e respeito de diferentes opiniões para construir o saber.

Essas aprendizagens são desenvolvidas com atividades lúdicas e desafiadoras 
que unem teoria e prática. Anualmente, o Festival Marista de Robótica reúne 
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todos os Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista em competições que aliam 
estratégia, espírito de equipe e tecnologia.

Super Cérebro

Programa desenvolvido com o conceito de academia para o cérebro, com uma 
metodologia inovadora de ensino. As aulas contemplam a prática do Soroban 
(Ábaco Japonês) e de jogos importados de tabuleiro, que contribuem no 
desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes.

Teatro

Desenvolve a cooperação, o companheirismo, a espontaneidade, a imaginação e 
o respeito. Por meio de técnicas teatrais, estimula os estudantes a fortalecerem 
suas capacidades individuais e coletivas. 

Voluntariado

O objetivo deste projeto é oportunizar aos estudantes do 9º ano EF e EM o 
desenvolvimento de trabalho voluntário e solidário, organizado e responsável, 
tendo como pressupostos os ideais maristas de solidariedade, sensibilidade, 
concepção humana e social e transformação da realidade.

São realizadas parcerias com instituições que disponibilizam vagas para a 
realização do trabalho voluntário. Este ocorre de forma sistemática e com reunião 
mensal de acompanhamento.

Voz e violão

Contempla a sensibilização e ampliação da vivência musical, desenvolvendo 
a aprendizagem por meio do ensino coletivo. Além disso, amplia a percepção 
rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e escrita musical, a 
sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto e a possibilidade 
de improvisar.
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Agenda Escolar Marista

A Agenda Escolar Marista, recebida no primeiro dia de aula, é um dos principais 
meios de comunicação entre família e escola. Nela, poderão ser registrados 
deveres de casa pelos estudantes, pedidos ou justificativas dos pais, comunicados 
do Colégio, atrasos, assim como a marcação de horários de atendimento especiais, 
tanto pela escola quanto pelos pais/responsáveis. A página de identificação deve 
ser preenchida adequadamente.

A Agenda não pode ser descaracterizada, devendo ser mantida na sua forma e 
com sua capa original. Em caso de perda ou descaracterização, o estudante deverá 
adquirir uma nova agenda, mediante compra a ser efetuada na Tesouraria do Colégio. 
É utilizada por estudantes da Educação Infantil ao 3º ano EM e deve estar sempre 
em posse do estudante. É também uma ferramenta de identificação do estudante 
para o acesso ao Colégio. O acompanhamento diário da agenda pelas famílias é 
fundamental para a troca de informações e diálogo com a escola.

Alimentação

Não é permitido consumir qualquer tipo de alimento, sólido ou líquido, além de 
água, no interior da sala de aula ou nos ambientes de ensino.

Armários para locação

O Colégio disponibiliza armários para serem locados pelos pais, para uso exclusivo 
dos estudantes do 5º ano EF ao EM, em parceria com a Associação de Pais e Mestres 
(Apamesfra). A locação dos armários deve ser realizada junto à Tesouraria da escola.

Atrasos

Observar o horário com a devida pontualidade é dever de todos, portanto, em 
relação aos atrasos:

a) no caso da Educação Infantil ao 5º ano EF, o estudante deverá estar acompa-
nhado do responsável e será feito o registro na agenda. Caso seja persistente, 
será chamado o responsável para conversar;

Orientações A > Z
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b) as aulas, para estudantes do 6º ano EF ao 3º ano EM, iniciam às 7h45, no 
turno da manhã, e às 13h30, no turno da tarde, com tolerância de 5 minutos. 
A escola admite somente quatro atrasos no trimestre, no quinto será solicitada 
a presença dos pais na escola para atendimento com o SOE. Após os 5 atrasos, 
serão tomadas as medidas pedagógico-educativas pertinentes ao estudante, 
de acordo com o Regimento Escolar (Capítulo VII). 

c) o ingresso dos estudantes atrasados, em sala de aula, no turno da manhã, é 
permitido apenas até o terceiro período (às 9h25), salvo casos de atestado 
médico. À tarde, somente será permitida a entrada dos estudantes do Ensino 
Médio até o segundo período (às 14h20). Os estudantes que chegarem após 
esses horários, mesmo em dias de avaliação, não poderão ingressar na escola;

Atrasos após o intervalo (recreio)

No término do recreio, às 10h30, o estudante tem cinco minutos para ingressar 
na sala de aula. Após às 10h35, o estudante ingressará somente com autorização, 
por escrito, do SCT. A reincidência nos atrasos implicará a aplicação de medidas 
pedagógico-educativas.

Atualização dos dados pessoais

Para ter uma comunicação eficaz com a escola, é imprescindível que os pais e 
responsáveis mantenham seus cadastros atualizados, com informações corretas 
de endereço, telefones e e-mail. Atualizar os dados perante a escola garante a 
agilidade do contato. Comunique mudanças aos funcionários responsáveis pela 
Secretaria.

Aula reforço

Os estudantes são convocados pelos seus professores, de acordo com as 
necessidades identificadas. A frequência às aulas de reforço é uma exigência que 
tem acompanhamento e ciência dos pais e responsáveis.

Biblioteca

a) para a retirada de livros na Biblioteca, o estudante deve portar a Agenda 
Escolar;

b) os estudantes da Educação Infantil ao 6º ano EF têm um dia determinado para 
a troca de livros, acompanhados da professora;
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c) os estudantes do 7º ano EF ao Ensino Médio têm acesso à Biblioteca durante o 
recreio, para atividades acadêmicas e/ou empréstimo de livros;

d) o acesso à Biblioteca durante o horário de aula só é permitido com o 
acompanhamento dos professores;

e) no turno contrário, a Biblioteca está à disposição para a realização de trabalhos 
e pesquisas ao acervo, respeitando as regras e normas internas;

Brigas/agressões

A escola é local onde todos devem conviver de forma harmoniosa e fraterna. Não 
é permitido praticar atos que atinjam a integridade física e moral das pessoas no 
Colégio e nas suas imediações.

Contato com o estudante

As famílias que necessitarem entrar em contato com os filhos durante o horário 
de aula deverão fazê-lo por intermédio da Recepção e não por meio do celular, 
cujo uso não é permitido aos estudantes durante as aulas.

Deslocamento da sala de aula

Deslocamentos da sala de aula para outros ambientes educativos (Laboratórios, 
Salas Ambientes, Biblioteca, Salão de Atos, Ginásio e Igreja) somente serão 
permitidos com o acompanhamento do professor. Este decidirá a melhor maneira 
de sistematizar os deslocamentos, sempre priorizando a unidade dos estudantes.

Dia da Fruta

Toda segunda-feira tem um sabor saudável. Os estudantes da Educação Infantil ao 
Ensino Médio e educadores são incentivados a trazer frutas para o lanche, a fim 
de promover a construção de hábitos saudáveis.

Dia do Brinquedo

Para ampliar a socialização e a alegria em sala de aula, nas sextas-feiras, os 
estudantes da Educação Infantil ao 4º ano EF podem trazer um brinquedo ou jogo 
pedagógico para o Colégio. Para os estudantes do 5º ano EF, é na primeira sexta-
feira de cada mês. Recomenda-se que o brinquedo seja de uso coletivo e que o 
estudante não traga brinquedos eletrônicos.
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Educação Física

O estudante aguardará em sala de aula a vinda do professor de Educação Física. 
Em nenhum momento, os estudantes serão autorizados a sair da sala sem o 
acompanhamento do professor. O responsável pelo estudante impossibilitado, ou 
o próprio estudante, de fazer aula de Educação Física em um determinado dia ou 
período, deve apresentar, na Agenda Escolar, justificativa, ou apresentar atestado 
médico na Secretaria. Além disso, deve comunicar à Coordenação Pedagógica e 
ao professor de Educação Física o período de afastamento, a fim de combinarem 
a melhor forma de recuperar o aprendizado perdido.

Entrega de encomendas

A entrega de material esquecido em casa, bem como outros objetos, deverá 
ser feita na Recepção que, em momento oportuno, encaminhará ao estudante, 
conforme orientação do assistente de convivência. Nenhum material é entregue 
imediatamente ao estudante.

Faltas por motivo de doença

Se algum estudante ficar doente, a família deverá entregar o atestado médico à 
Secretaria, no prazo de até 48h após a emissão deste, e comunicar à Coordenação 
Pedagógica o período de afastamento do estudante, a fim de combinarem a 
melhor forma de recuperar o aprendizado perdido, bem como tarefas de casa e 
as avaliações. 

Faltas por motivo de viagem

A escola considera o tempo de ausência de estudantes por motivo de passeios e 
excursões uma responsabilidade das famílias, e não arca com o compromisso de 
recuperar conteúdos e avaliações perdidos. Antes de programar qualquer viagem 
que prejudique o aprendizado dos conteúdos e a realização das avaliações por seu 
filho, entre em contato com a Coordenação Pedagógica, verifique o calendário de 
atividades e estude a melhor forma de proceder.

Frequência

Para o estudante da Educação Infantil, a frequência mínima exigida, pela legislação 
vigente, é de 60% (sessenta por cento) do total das horas letivas ministradas na 
classe. Para a aprovação do estudante do 1º ao 9º ano EF e do EM, é exigida a 
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frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das horas letivas 
efetivamente ministradas no ano em que o estudante está matriculado.

Gomas de mascar e similares

Não é permitido o consumo de gomas de mascar pela comunidade escolar nas 
dependências do Colégio, em função dos malefícios causados por estas à saúde 
e, ainda, porque o mau uso traz danos ao patrimônio da escola.

Horários das aulas

Horário escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º a 5º ano EF)

Turno da tarde

• Das 13h30 às 17h30

• Das 15h30 às 15h45 - Intervalo (Educação Infantil e 1º ano EF)

• Das 15h45 às 16h – Intervalo (2º a 5º ano EF)

Horário escolar do Ensino Fundamental (6º a 9º ano EF)

Turno da manhã

• Das 7h45 às 8h35 – 1º Período

• Das 8h35 às 9h25 – 2º Período

• Das 9h25 às 10h15 – 3º Período

• Das 10h15 às 10h35 – Intervalo (20 minutos)

• Das 10h35 às 11h25 – 4º Período

• Das 11h25 às 12h15 – 5º Período

Horário escolar do Ensino Médio

Turno da manhã

• Das 7h45 às 8h35 – 1º Período

• Das 8h35 às 9h25 – 2º Período

• Das 9h25 às 10h15 – 3º Período

• Das 10h15 às 10h35 – Intervalo (20 minutos)
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• Das 10h35 às 11h25 – 4º Período

• Das 11h25 às 12h15 – 5º Período 

Turno da tarde

Terças-feiras

• Das 13h30 às 14h20 – 1º período

• Das 14h20 às 15h10 – 2º período

• Das 15h10 às 16h – 3º período

Quintas-feiras

• Das 13h30 às 14h20 – 1º período

• Das 14h20 às 15h10 – 2º período

Lista de Material Escolar

As famílias devem providenciar os materiais e identificá-los, conforme a lista de 
material escolar disponibilizada pelo Colégio. O material de uso comum deve 
ser entregue ao almoxarifado, no período determinado. É fundamental que o 
estudante valorize o material escolar solicitado, utilizando-o de acordo com as 
orientações dos educadores. A apresentação do material escolar é obrigatória e 
compõe a avaliação. O estudante é o responsável pelo porte e conservação do 
próprio material.

Mapa de Classe

Uma planilha designa o lugar do estudante na sala de aula. Ao professor 
conselheiro, assessorado pelos demais professores, cabe a indicação do lugar de 
cada estudante.

Momento de Formação Marista

É um momento privilegiado de evangelização e humanização, que favorece 
vivência consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com Deus, à luz do carisma 
marista, a partir de uma ação pedagógica sistemática, proposta pelo Serviço de 
Pastoral Escolar (SPE), em conjunto com os demais setores da escola, contribuindo 
para o desenvolvimento integral da pessoa nas diferentes dimensões.



41

Namoro

No ambiente escolar, não é permitido expor-se a manifestações que demonstrem 
intimidade física entre os estudantes. 

Objetos de terceiros

É de total responsabilidade do estudante o cuidado de seus objetos pessoais no 
ambiente escolar. Os estudantes não podem deixar suas mochilas pelos ambientes 
da escola. Não é permitida a apropriação de objetos de terceiros sem a devida 
autorização do proprietário.

Objetos eletrônicos

Para os estudantes do 6º ano EF ao EM:

a) o uso de objetos eletrônicos, mediante supervisão/orientação do professor 
para determinada atividade pedagógica, será permitido quando solicitado;

b) o porte e uso de aparelho celular será permitido somente no horário de recreio;

c) caso algum objeto eletrônico pessoal seja perdido ou avariado, o Colégio é 
eximido de qualquer responsabilidade;

d) o não cumprimento das normas acarretará a aplicação das medidas pedagógi-
cas, conforme previsto no Regimento Escolar;

e) caso o aparelho eletrônico seja usado indevidamente em sala de aula ou 
ambientes educativos, será recolhido pelo professor e entregue à Coordenação 
de Turno. O aparelho eletrônico somente será entregue ao responsável do 
estudante, mediante a assinatura do Termo de Ocorrência.

Perdidos e achados

Todos os objetos extraviados encontrados na escola são encaminhados ao SCT. É 
importante que todos os objetos dos estudantes sejam identificados para facilitar 
a sua devolução quando encontrados. Objetos não identificados serão guardados 
até o final do ano letivo e depois encaminhados para doação em nossas unidades 
sociais de outras cidades.
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Professor Conselheiro

Para cada turma será designado um professor conselheiro que acompanhará, 
informará o andamento do estudante e da aula e comunicará os pais ou 
responsáveis sobre a vida escolar do estudante.

Rematrícula online

A rematrícula de estudantes do Marista São Francisco ocorre de forma online, o 
que torna o procedimento mais ágil e cômodo às famílias, sem a necessidade de 
comparecer ao Colégio. O processo pode ser realizado somente pelo responsável 
financeiro do estudante, através do site do Colégio, no ambiente Marista Virtual, 
aba Família, ou pelo aplicativo Marista Virtual.

Os dados para acesso são:

Login: CPF do responsável financeiro

Senha: data de nascimento do responsável financeiro (DDMMAAAA)

No primeiro acesso, é solicitado o cadastro de uma nova senha, a qual deverá ser 
utilizada nos acessos posteriores.

Saída dos estudantes

No caso de saídas antecipadas do estudante durante o turno regular, este somente 
será liberado mediante:

a) solicitação dos responsáveis, por escrito, na Agenda Escolar Marista, indicando 
dia e horário da saída;

b) presença do responsável dos estudantes da Educação Infantil ao 6º ano EF;

c) para os estudantes do 7º ano EF ao Ensino Médio será feito contato telefônico 
com o responsável, caso este não esteja presente;

d) autorização da Coordenação de Turno.

Essas saídas devem ser evitadas, ao máximo, para minimizar prejuízos na 
aprendizagem.
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Sala de Estudos

A Sala de Estudos está à disposição dos estudantes do Ensino Médio, para a 
realização de atividades e trabalhos, respeitando as normas internas do Colégio. 
Para isso, é necessário reservar o local junto à Coordenação Pedagógica.

Turmas

A formação das turmas é de exclusiva competência do Colégio. Obedece aos 
critérios estabelecidos pelos professores e pelo Serviço de Orientação Educacional 
(SOE), a partir do processo de acompanhamento dos estudantes, realizado 
durante o ano letivo.

Turno Inverso

A presença de estudantes do 6º ano EF ao 3º ano EM, no turno inverso, é permitida, 
após a autorização da Coordenação, apenas para realização de pesquisas/
trabalhos na Biblioteca e/ou no Laboratório de Tecnologias Educacionais, aula 
reforço ou convocações.

Uniformes

O uso completo do uniforme escolar é obrigatório em todos os níveis de ensino 
e os estudantes devem usá-lo em todas as dependências e atividades do Colégio, 
garantindo a segurança, além de facilitar a identificação. Para tanto, as cores e os 
modelos de cada segmento educacional são diferenciados e podem ser conferidos 
no site da escola.

a) o uniforme é composto por camiseta, moletom, casaco, calça, jaquetão e ber-
muda, todos com a logomarca do Colégio;

b) o calçado exigido é tênis com meia;

c) os estudantes, da Educação Infantil ao 5º ano EF, poderão usar a meia-calça 
com o short saia, quando necessário, apenas nas cores azul marinho e branca, 
sem estampas;

d) para os estudantes do 3º ano EM e integrantes do Grêmio Estudantil, será 
permitido o uso da camiseta e/ou moletom com a logomarca especificada 
pela escola;
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e) todos os uniformes adquiridos devem respeitar a marca, as cores, formas e 
tipos de tecido, sem alterações;

f) sugerimos a identificação das peças pelos responsáveis dos estudantes;

g) o modelo padrão permitido, a partir de 2018, é somente o azul marinho.

Uso de bonés, bandanas, toucas e/ou acessórios

O uso de bonés, bandanas, toucas, óculos de sol, moletons com capuz colorido 
ou qualquer outro tipo de cobertura não pertence ao uniforme escolar, portanto, 
é expressamente proibido na sala de aula ou nos demais ambientes educativos.

Uso de imagens/campanhas publicitárias

É proibido promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, 
eventos e subscrições no Colégio ou em nome dele. Durante as atividades, aulas e 
eventos do Colégio, a equipe de Comunicação e Marketing registra a participação 
dos estudantes por meio de fotos e vídeos. O material é utilizado somente nos 
meios de comunicação e publicação da escola e da Rede Marista, tais como: sites, 
fanpage do Facebook, revista Em Família. Todos os registros e publicações são 
feitos sem fins publicitários.

A participação de estudantes, por meio de fotos, vídeos e depoimentos para 
campanhas publicitárias, somente é permitida após assinatura dos pais e 
responsáveis da autorização de uso de imagem e autorização para participação 
de ensaios fotográficos.

Viagens de Estudos

É um recurso pedagógico que tem por objetivo estreitar o diálogo entre teoria 
e prática, além de aproximar o estudante da realidade em que está inserido, 
proporcionando uma leitura de mundo ampliada, que vai além da sala de aula. 
Cada vez que for programada uma saída para determinada turma, as famílias serão 
comunicadas previamente, via circular, e poderão ter um custo complementar. O 
responsável deverá preencher a autorização e enviá-la, com a quantia estipulada 
pela escola, na data prevista. Caso contrário, o estudante não poderá participar 
da saída a campo.
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Zelo pelo patrimônio do Colégio

Não serão permitidos atos de vandalismo ao patrimônio do Colégio, como 
pichações (em paredes, mesas, corredores e banheiros), danos às mesas, às 
cadeiras e ao equipamento eletrônico da sala de aula, entre outros casos que 
configuram danos materiais. Danos causados ao patrimônio do Colégio serão 
ressarcidos pelo causador do estrago e/ou pelos responsáveis deste.

Agenda do estudante

A Agenda, entregue no primeiro dia de aula, é utilizada por todos os estudantes e 
deve estar sempre em posse deles. Ela é um dos principais canais de comunicação 
entre a família e a escola. Por meio dela, são enviados bilhetes, etiquetas e circulares 
com autorizações para saídas de estudo e outras informações importantes do dia a 
dia da escola. É também uma ferramenta de identificação do estudante para o acesso 
ao Colégio e outros serviços, como a retirada de livros na Biblioteca.

Agenda no site

Todas as atividades programadas para o ano estão disponíveis no ícone Agenda 
(canto inferior, à direita, no site do Colégio). Clicando ali, é possível ver a programação 
de todos os meses do ano. Em caso de dúvidas, ou dificuldade de acesso, entre em 
contato com o setor de Comunicação e Marketing do Colégio pelo telefone 53 3234 
4100 ou ascomk.saofrancisco@maristas.org.br.

Aplicativo Marista Virtual

Com o intuito de aproximar as famílias do Colégio e de propiciar o acompanhamento 
dos estudantes, o Colégio Marista São Francisco apresenta uma novidade aos pais: 
o aplicativo Marista Virtual. O objetivo é oportunizar ao responsável acompanhar 
de perto a vida do filho. Com ele é possível ter acesso a boletins, agenda, consulta 
financeira, notícias, ocorrências pedagógicas, tarefas de casa, registro de presença 
e falta de material na sala de aula, através de smartphone ou tablet.

Canais de comunicação
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O Marista Virtual está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android, por 
meio do App Store (IOS) e Google Play (Android). Para acessar o aplicativo, basta 
inserir o login (CPF do responsável – sem ponto e sem traço) e a senha (data de 
nascimento do Responsável – 8 dígitos sem ponto ou barra).

Fale Conosco

Para informações, sugestões ou dúvidas referentes aos Colégios e Unidades Sociais 
da Rede Marista, entre em contato pelo telefone 0800 54 11 200 ou pelo e-mail 
faleconosco@maristas.org.br.

Fanpage

A fanpage do Marista São Francisco (facebook.com/maristasaofranciscoRS) é 
atualizada com notícias, fotos e vídeos relacionados ao cotidiano escolar.

Marista Virtual

No Marista Virtual (localizado, à direita, no site do Colégio), na aba Família, você 
pode acessar informações como segunda via do boleto bancário, boletins, atrasos 
e declaração de Imposto de Renda. Basta inserir o login (CPF do responsável 
financeiro – sem ponto e sem traço) e senha. Em caso de dificuldades no acesso, 
entre em contato com a Secretaria pelo telefone 53 3234 4100.

Revista Em Família

Com um conteúdo qualificado, reportagens, entrevistas e matérias especiais 
sobre temas de interesse da comunidade escolar, a Em Família é mais um canal 
de comunicação entre escola e família. O propósito da revista é fortalecer ainda 
mais o diálogo com a comunidade educativa. A publicação conta com um espaço 
de conteúdo personalizado por Colégio, em que cada nível de ensino apresenta 
conteúdos específicos sobre seus projetos e ações.

Site do Colégio

O site do Marista São Francisco (colegiomarista.org.br/saofrancisco) é atualizado 
diariamente, com notícias relacionadas ao cotidiano escolar, calendários de provas, 
álbuns de fotos dos principais eventos, vídeos e demais comunicados de interesse 
da comunidade escolar.
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Calendário 2018

Janeiro

Data Atividade/Evento

1º Confraternização Universal 

2 Fundação do Instituto Marista (201 anos)

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Fevereiro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Data Atividade/Evento
2 Feriado – Nossa Senhora dos Navegantes

8 a 17 Jornada Pedagógica
12 Recesso – Carnaval
13 Feriado – Carnaval
17 Reunião de Pais – EF e EM | às 8h30
17 Reunião de Pais – EI e Anos Iniciais | às 9h
19 Início do ano letivo – acolhida aos novos estudantes e 6º ano EF
20 Início das aulas – todos os estudantes
26 Início das atividades do Turno Integral Marista
26 Início das atividades do Marista Mais
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Data Atividade/Evento
10 Festa da Família
29 Via Sacra
30 Feriado | Paixão de Cristo

Março Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Data Atividade/Evento
1º Páscoa
7 Sábado Letivo – EF e EM

14 Sábado Letivo – Anos Iniciais e EM
21 Feriado – Tiradentes

Data Atividade/Evento
1º Feriado – Dia do Trabalho
12 Missa em homenagem Dia das Mães

21 a 23 Conselho de Classe

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Abril

Maio Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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Data Atividade/Evento
1º Recesso Escolar

4 a 8 Olimpíada Champagnat
6 Dia de Champagnat

16 Festa Junina Marista (Fejuma)
29 Feriado – Dia de São Pedro (Padroeiro de Rio Grande)

Data Atividade/Evento
14 Entrega de Portfólio – EI
20 Término do 1º semestre

21 a 29 Recesso escolar
30 Início do 2º semestre

24 Término do 1º trimestre
25 Início do 2º trimestre
26 Entrega de Boletins | EF e EM
30 Coroação de Maria
31 Feriado | Corpus Christi

Junho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Julho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Agosto Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Setembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Outubro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Data Atividade/Evento
11 Missa Dia dos Pais
18 Mostra Marista de Iniciação Científica

27 a 29 Conselho de Classe
30 Término do 2º trimestre
31 Início do 3º trimestre

Data Atividade/Evento
1º Entrega de Boletins – EF e EM
7 Feriado – Independência do Brasil

20 Feriado – Revolução Farroupilha

Data Atividade/Evento
4 Dia de São Francisco de Assis
4 Recital Poético Musical

12 Feriado – Nossa Senhora Aparecida
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Data Atividade/Evento
2 Feriado – Finados

12 a 30 Rematrícula Online
15 Feriado – Proclamação da República
16 Recesso escolar

23 e 24 Festival Artístico Marista (Famar)
27 a 30 Conselho de Classe – Anos Iniciais

Data Atividade/Evento
1 Conselho de Classe – EF e EM
4 Entrega de Portfólio – EI (nível 3)
4 Missa de Encerramento de Ciclo – EI (nível 3)
5 Entrega de Boletins – EF e EM
6 Missa de Encerramento de Ciclo – 5º ano EF
6 Entrega de Boletins – 5º ano EF
7 Missa de Encerramento de Ciclo – 9º ano EF
7 Término do ano letivo
8 Entrega de Portfólio – EI (níveis 1 e 2)

10 a 18 Exames Finais
20 Entrega dos Resultados Finais
25 Natal

15 Feriado | Dia do Educador
20 Primeira Eucaristia
27 Crisma

Novembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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Avaliações, 2ª Chamada e 
Provas de Recuperação

Período de provas | Anos Iniciais do Ensino Fundamental
1º Trimestre: 23/4 a 4/5

2º Trimestre: 3/8 a 13/8

3º Trimestre: 30/10 a 9/11

Período de provas | Anos Finais do Ensino Fundamental  
e Ensino Médio
1º trimestre: 19/2 a 24/5

P1: 12/3 a 23/3

P2: 10/4 a 27/4

2ª Chamada da P2: 2 a 4/5

Recuperação: 7 a 14/5

2º trimestre: 25/5 a 30/8

P1: 11 a 22/6

P2: 5 a 20/7

2ª Chamada da P2:  6 a 8/8

Recuperação: 10 a 17/8

3º trimestre: 31/8 a 7/12

P1: 10 a 28/9

P2: 22/10 a 9/11

2ª Chamada da P2: 13 e 14/11

Recuperação: 19 a 27/11
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(Letra: Denise Acosta Garrido)

A educação das crianças e dos jovens,

inspiração do nosso fundador,

São Marcelino plantou boa semente,

Irmãos Maristas o fazem com louvor.

Champagnat sua doutrina,

sempre queremos viver,

Tudo a Jesus por Maria,

Tudo a Maria pra Jesus.

Os jovens desta Escola respondem

com fervor, virtuosos cidadãos

e bons cristãos no amor.

Simplicidade, humildade e modéstia

são o tripé de tamanha doação,

só com estudo, a fé e a vontade

completamos nossa missão.

Ó São Francisco, tão grandioso, os

teus alunos querem te saudar.

Ó São Francisco, Colégio amado,

no coração prometemos te guardar.

Hino do Colégio Marista São Francisco
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