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SOBRE O COLÉGIO

Fundado em 1º de março de 1927, o Marista São Pedro nasceu a partir da 
percepção do Padre Emilio Lottermann, primeiro vigário da Igreja São Pedro, 
de ter uma escola católica no Bairro Floresta. Sucessivas melhorias e expansões 
se deram até sua atual estrutura, que conta com ambientes favoráveis para o 
desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.

Diariamente, cerca de 90 educadores atuam na missão de construir conhecimentos 
e formar cidadãos comprometidos com os valores humanos, dando continuidade 
à obra de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. Com 
aproximadamente 600 estudantes, o Colégio se configura como uma das 
instituições de ensino mais tradicionais de Porto Alegre, sempre inovando e se 
destacando na educação gaúcha.

Planejamento

Em busca de novos horizontes para a educação, o Marista São Pedro segue com 
seu Planejamento Estratégico (2012-2022), que propõe uma estruturação em que 
o Colégio possa se posicionar com coerência, organização e qualidade no mercado, 
sem abrir mão dos princípios institucionais. O Planejamento desafia diariamente a 
estabelecer, executar e acompanhar as ações educativas desenvolvidas, primando 
pela excelência acadêmica e pela formação humana. Essas práticas  passam pela 
elaboração e cumprimento da missão e visão da escola.
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NOSSOS ESPAÇOS

Missão

Promover a educação integral dos estudantes, cultivando o carisma 
marista, com excelência na formação humana e acadêmica.

Visão

Seremos um colégio de formação integral, com aprendizagens 
significativas e relacionamentos saudáveis, desenvolvendo pessoas 
comprometidas com um mundo melhor.

Além dos espaços de aula favoráveis ao desenvolvimento dos estudantes, o Colégio 
possui ambientes de interação diferenciada, como: Laboratório de Tecnologias, 
Auditório, Bibliotecas central e infantil, Sala de Recursos e Laboratórios de Química, 
Biologia e Matemática. O estímulo à prática esportiva ocorre no Ginásio, Quadra 
coberta, Miniquadras e Quadra de grama sintética.

Horário de atendimento

O horário de funcionamento do Colégio é das 7h às 19h. 

Atendimento ao público na Secretaria e na Tesouraria: de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atendimento da Direção e Serviços de Coordenação: o atendimento com os 
setores da equipe diretiva serão realizados apenas mediante agendamento prévio. 
Somente será atendida uma família por vez.
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EQUIPE DIRETIVA
Direção

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

Diretora: Fabiane Köhler  | direcao.saopedro@maristas.org.br

Vice-Diretor: Ir. André Dall’Agnol | vicedirecao.saopedro@maristas.org.br

SERVIÇOS DE 
COORDENAÇÃO

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.

Educação Infantil e Anos Iniciais: Denise Targa | denise.targa@maristas.org.br
Anos Finais e Ensino Médio: Andréa Pires da Rosa| andrea.rosa@maristas.org.br
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Serviço de Orientação Educacional (SOE)

Responsável pelo acompanhamento e orientação no processo de ensino e 
aprendizagem do estudante com vistas à educação integral, bem como na adaptação 
e na integração, incluindo hábitos de estudos e questões do desempenho escolar.

Educação Infantil ao Ensino Médio: Carla Schüler | carla.schuler@maristas.org.br

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

Articula, assessora e executa os projetos e programas pastorais, tais como os 
encontros de formação humano-cristã. É também responsável pela promoção de 
celebrações e vivências com toda a comunidade educativa.

Coordenador de Pastoral: Ellen Patrícia Fonseca | ellen.fonseca@maristas.org.br

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)

Coordena as atividades dos turnos, sendo responsável pelo cumprimento de todas 
as normas de convivência, visando a harmonia do ambiente escolar e a construção 
do clima favorável à aprendizagem. Também supervisiona o uso do uniforme 
estudantil.

Contato: sct.saopedro@maristas.org.br
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SERVIÇOS DE APOIO

Biblioteca Escolar

É mais 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 pelo 
Colégio. Podem utilizar a Biblioteca estudantes matriculados, pais, educadores e 
funcionários. 

Horário de funcionamento: 7h30 às 12h15 e das 13h45 às 17h50.

Laboratórios de Tecnologias Educacionais e Robótica

O Marista São Pedro dispõe de espaços de tecnologias educacionais que 
potencializam o processo de ensino e aprendizagem. No Laboratório de Tecnologias 
Educacionais, a comunidade escolar interage com recursos e softwares que auxiliam 
na aprendizagem de cada componente curricular.

No Laboratório de Robótica encontram-se os kits de montagem com peças diversas, 
motores e sensores que permitem o movimento de protótipos, promovendo os 
conceitos tecnológicos e mecânicos. Tudo embasado por uma proposta que 
possibilita o desenvolvimento da criatividade, da pesquisa, do trabalho em equipe, 
da ética e da cidadania.

Laboratórios de Química, Biologia e Matemática

Esses ambientes possibilitam que os estudantes, em todos os níveis de ensino, 
aprendam na prática os conceitos desenvolvidos em sala de aula, realizando 
experimentos, pesquisas, entre outras atividades.
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Secretaria

Tem a seu encargo todo o serviço de comunicados, atestados de frequência dos 
estudantes, histórico escolar, emissão de boletins, entre outros documentos. 
Na Secretaria é possível atualizar, constantemente, os dados cadastrais dos 
estudantes e seus familiares para o recebimento de informações importantes 
sobre o cotidiano do Colégio.

Contato: secretaria.saopedro@maristas.org.br

Recursos Humanos

Tem a seu encargo a organização e o controle da área de Recursos Humanos da 
escola, de modo a assegurar o exercício do planejamento e da administração.

Tesouraria

Tem a seu encargo a organização e controle da área de contabilidade, de modo a 
assegurar o exercício do planejamento e da administração. Disponibiliza os serviços 
de emissão de boletos para pagamentos de matrículas e mensalidades.

Contato: financeiro.saopedro@maristas.org.br

Assessoria de Comunicação e Marketing 

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 (Ascomk), executando ações propostas de acordo com os 
planos, projetos e programas estabelecidos, com vistas ao relacionamento com os 
diferentes públicos.

Contato: ascomk.saopedro@maristas.org.br

Central de Matrículas

A Central é responsável por gerenciar o processo de inscrições e matrículas dos 
novos estudantes, além de fazer o  acompanhamento das visitações e realizar a 
acolhida das novas famílias. 

Contato: Maria Fernanda Finkler Carvalho | maria.carvalho@maristas.org.br
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Turno Integral

Oferecido para as turmas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
o Turno Integral desenvolve atividades que possibilitam o crescimento pessoal e 
intelectual, fortalecendo a formação integral do estudante no turno inverso ao das 
aulas. O programa inclui oficinas, atividades recreativas e projetos que desenvolvem 
habilidades e potencialidades no que diz respeito aos aspectos físicos, cognitivos e 
socioafetivos. Além disso, estimula o estudo orientado, a formação e o lazer. 

Horário: 7h30 às 13h30. Mais informações diretamente na Central de Matrículas.

Pós-Turno

Além do Turno Integral, o Colégio Marista São Pedro disponibiliza às famílias mais 
uma opção segura para os estudantes que necessitam de horários flexíveis. O 
serviço de Pós-Turno desenvolve atividades complementares após o final das aulas, 
no turno da tarde.

Horário: das 18h às 19h.

O serviço pode ser contratado mensalmente ou por diária.

Atividades Extraclasse

Oportunidade para o estudante aprender e desenvolver habilidades além da 
sala de aula por meio de atividades esportivas, artísticas e culturais. No esporte, 
são oferecidas atividades de Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol, Judô, Capoeira 
e Ginástica Rítmica.

O Colégio também incentiva a formação de lideranças e a solidariedade por meio 
do grupo de jovens da Pastoral Juvenil Marista (PJM) e do Grêmio Estudantil 
(Gesp). Além disso, a pesquisa e a aprendizagem científica também podem ser 
desenvolvidas dentro do Clube de Ciências.
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SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS
Cantina

Localizada próximo ao Pátio Central, a Cantina tem seu horário de funcionamento 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, com a oferta de lanches. Os estudantes 
só poderão frequentar a Cantina durante o período de recreio (manhã: das 10h às 
10h20, tarde: 15h20 às 16h).

Refeitório

O almoço é fornecido pelo Restaurante Novo Sabor de A - Z, localizado no 
refeitório do Colégio. O pagamento das refeições é realizado diretamente com os 
administradores do restaurante.

Atividades esportivas

As aulas de Judô, Capoeira e Ginástica Rítmica são ministradas por professores 
terceirizados. Informações sobre matrículas podem ser obtidas na Secretaria do 
Colégio.

Aluguel de espaços

Quadras esportivas, Salão de Festas e Ginásio são de responsabilidade do setor de 
Tesouraria, com o qual os interessados devem entrar em contato para verificar a 
disponibilidade dos espaços.

Segurança

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.
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Área Protegida SOS
A partir de um convênio estabelecido, todos os envolvidos em atividades educacio-
nais da escola, bem como locais que porventura recebam alguma atividade, estão 
sob a proteção do serviço de emergência médica da SOS Emergências. O serviço 
oferece atendimento de urgência e emergência, realizando, quando necessário, a 
remoção hospitalar. 

FIQUE ATENTO
Aqui estão concentradas informações que são imprescindíveis para o bom 
andamento da rotina escolar. Leia com atenção!

Rotina escolar

Educação Infantil e Anos Iniciais: das 13h30 às 17h50

Anos Finais: das 7h30 às 12h

Ensino Médio: das 7h30 às 12h50

Atrasos

Anos Iniciais: será considerado atrasado o estudante que chegar após as 13h35. O 
estudante deve aguardar na recepção para ser conduzido até a sua sala de aula por 
um monitor.

Anos Finais e Ensino Médio: será considerado atrasado o estudante que chegar 
após as 7h35.

Obs.: o estudante só poderá entrar em aula após o horário com justificativa oficial 
na agenda escolar e mediante autorização do SCT.

Não serão tolerados mais de três atrasos mensais. Após estas advertências, a família 
será comunicada pelo setor.
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UNIFORME ESCOLAR

Saídas Antecipadas

Só serão autorizadas as saídas antecipadas de estudante mediante justificativa 
assinada pelos pais e enviadas ao SCT na agenda do estudante ou pelo email   
sct.saopedro@maristas.org.br.

Circulação no ambiente escolar

Durante o período de aula, os pais ou responsáveis não podem circular na área 
interna do Colégio. Será permitido o acesso apenas nos setores para atendimento.

O acesso ao Pátio Central será feito pelo portão da Rua Santa Rita nos seguintes 
horários: das 7h às 7h30 e das 11h50 às 12h, no turno da manhã, e das 13h às 
13h30 e das 17h30 às 18h, no turno da tarde.

O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório para os estudantes da Educação 
Infantil ao Ensino Médio em todas as atividades realizadas nas dependências da 
escola, inclusive em saídas pedagógicas. Para frequentar as atividades no turno 
inverso, os estudantes também deverão estar uniformizados.

Educação Infantil aos Anos Iniciais EF (1º a 5º ano EF): uso obrigatório do uniforme 
completo.

Anos Finais EF (6º a 9º ano EF) e Ensino Médio: uso obrigatório da camiseta, 
moletom ou casaco do uniforme.

Obs.: a parte de baixo do uniforme pode ser substituída por calças jeans ou legging 
não-customizadas ou bermuda nas cores azul marinho ou preta. Para os Anos Finais 
e Ensino Médio, não é permitido o uso de shorts. 
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Aulas de Educação Física: uso obrigatório do uniforme para todos os níveis. 

Laboratórios de Química e Biologia: os estudantes deverão usar jaleco, calça e 
calçado fechado, por medida de segurança.

Atividades esportivas extraclasse: o estudante pode utilizar roupas esportivas 
durante as escolinhas. Porém, para ingressar na escola e circular nos demais 
espaços do Colégio é necessário estar de uniforme.

Fornecedores de Uniformes:

LollyBee Malhas – Venda pelo site www.lollybeemalhas.com.br ou a domicílio pelo 
fone (51) 99127.7802 - Contato:  Luciana Belloli Rocha

Bohrer Uniformes – Avenida do Forte, 374 - Loja 2 - Fone: (51) 3508.3561 - Contato: 
Lora Bohrer.

PROCESSO DE
AVALIAÇÃO

Educação Infantil

A avaliação é realizada diariamente através da observação e acompanhamento do 
professor. São realizados registros contínuos da evolução das diferentes etapas do 
processo de aprendizagem. O resultado avaliativo é expresso através de parecer 
descritivo semestral que contempla as aprendizagens significativas do estudante, 
sua interação e construção de novos conhecimentos.

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

A avaliação dos estudantes é expressa através de Indicadores de Aprendizagem, 
elaborados pelo docente, que revelam o domínio dos conhecimentos e habilidades, 
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considerando-os aprovados ou não. A comunicação dos resultados é realizada ao 
final de cada trimestre aos pais ou responsáveis pelo estudante.

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

Será aprovado o estudante que obtiver, no mínimo, a média 7,0 (sete), cujo cálculo 
será representado pela soma dos resultados de cada trimestre dividindo-se por 
três, conforme fórmula:

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

O Exame Final será oferecido ao estudante que não obteve média anual 7,0 
(sete) em cada componente curricular após o encerramento do ano letivo. Para 
lograr aprovação é necessário ao estudante evidenciar melhoria no processo 
de aprendizagem e obter média aritmética simples de, no mínimo, 5,0 (cinco), 
resultado obtido da média anual (MA) mais a nota obtida no Exame Final (EF), 
dividido por 2 (dois), em cada componente curricular.

MA + EF ≥ 5,0
2

A escola apresenta Regime de Progressão Parcial (PP) para estudantes do 1º e 2º 
ano do Ensino Médio e Recuperação Prolongada (RP) para estudantes do 3º ano do 
Ensino Médio que não lograram aprovações em até dois componentes curriculares.

Provas

Caso o estudante não realize alguma avaliação, confira abaixo as orientações de 
como proceder para a justificativa de ausência em cada nível de ensino:

Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio

As provas de segunda chamada serão aplicadas em dia e horário estabelecidos pelo 
Colégio, conforme calendário escolar. Será cobrado o valor de R$ 45,00 por prova 
não realizada sem justificativa oficial.
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Existem quatro situações nas quais é possível realizar segunda chamada de provas 
perdidas. Saiba como proceder nesses casos.:

Por motivo de doença: dirija-se à Coordenação de Turno com atestado e/ou 
justificativa médica em até 48 horas do seu retorno ao Colégio.

Atleta em competição: ao participar de competições regionais, nacionais ou 
internacionais, traga comprovante para a Coordenação de Turno  até 48 horas antes 
da competição.

Falecimento de familiar ou parente próximo: apresente justificativa por escrito e, 
se possível, apresente o atestado de óbito em até 48 horas do seu retorno à escola 
para a Coordenação de Turno.

Viagens inadiáveis com a família: entregue para a Coordenação de Turno uma 
declaração dos responsáveis explicitando o motivo da viagem, com comprovante 
que justifique a viagem, para a análise da equipe pedagógica, com antecedência 
mínima de 48 horas. Quando aprovada a solicitação, retire o protocolo na Secretaria 
para o pagamento da taxa de R$ 45,00 por avaliação. É importante salientar que se 
o pedido de segunda chamada vier no retorno da viagem, não será possível solicitar 
a realização da avaliação.

Obs.: o Colégio considera o tempo de ausência dos estudantes por motivos de 
viagens pessoais uma responsabilidade das famílias. Portanto, cabe aos pais/ 
responsáveis comunicarem o período de afastamento do estudante e buscar por 
conteúdos perdidos no período em que o estudante não frequentou a aula.

Orientações para as Provas de segunda chamada

Quando for realizada a justificativa de ausência na Coordenação de Turno, será 
entregue o calendário da aplicação de provas da segunda chamada com todas as 
datas e horários de cada componente curricular.

Na semana que antecede a realização da prova, o estudante receberá da 
Coordenação Pedagógica a convocação oficial para a realização da avaliação. Essa 
convocação deve ser apresentada no dia da aplicação da prova. 

As provas de segunda chamada serão aplicadas no turno da tarde, às 14h. O 
estudante terá uma tolerância de 15 minutos de atraso para ingressar na sala de 
provas (14h15). O tempo mínimo de permanência em sala de aula é de 40 minutos. 
O horário de término das provas será às 18h.
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Trabalhos Escolares

Para justificar ausência em trabalho que não foi realizado é necessário apresentar 
justificativa (em até 48h) para a Coordenação de Turno.

DIREITOS
E DEVERES

Art. 198 – O Colégio tem claro o significado de uma convivência saudável e os 
aspectos que não são tolerados pela comunidade escolar e social.

SEÇÃO I

Dos Direitos

Art. 199 São direitos do estudante:

I - usufruir dos benefícios que o Colégio proporciona a seus estudantes;

II - valer-se dos Serviços oferecidos pelo Colégio;

III - expor, a quem de direito, as dificuldades encontradas na realização das 
atividades escolares;

IV - receber orientação e auxílio necessários para realizar as atividades escolares; 

V - conhecer o presente Regimento Escolar e solicitar esclarecimentos sobre ele;

VI - comunicar, a quem de direito, as dificuldades encontradas nas relações 
interpessoais;

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

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

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

X - justificar as suas faltas, no prazo determinado, ao Colégio;

XI - solicitar esclarecimentos sobre a sua avaliação;

XII - conhecer e vivenciar a filosofia marista.

SEÇÃO II

Dos Deveres

Art. 200 – O estudante, juntamente aos pais e/ou responsáveis, compromete-se 
com os seguintes deveres:

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

II - comparecer ao Colégio munido somente do material necessário para a realização 
das atividades escolares previstas;

III - realizar e apresentar os trabalhos e tarefas solicitados pelos professores no 
prazo combinado;

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

V - 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;

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

VII - participar das comemorações, celebrações religiosas, cívicas e de outras 
atividades complementares para as quais for solicitado, tendo atitudes de respeito;
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NORMAS DE
CONVIVÊNCIA
Com vistas à proteção dos estudantes e à garantia de sua educação integral, é 
exigido na escola o cumprimento dos seguintes princípios de convivência:

1. Nas dependências da escola e suas proximidades, mesmo fora do horário escolar, 
manter atitudes condizentes com o local e respeito às pessoas com quem convive;

2. Não é permitida a prática de atos que atinjam a integridade física e/ou moral das 
pessoas da comunidade escolar, inclusive em ambientes virtuais.

3. Não é permitido o uso indevido do nome, emblemas ou símbolos do Colégio.

4. Não é permitido fazer apologias que contrariem os valores da educação marista.

VIII - apresentar postura e atitude condizentes que zelem pela boa imagem da  
instituição;

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

X - utilizar, de maneira ética e responsável, os recursos tecnológicos disponibilizados 
pelo Colégio;

XI - ser assíduo e pontual nas atividades escolares;

XII - justificar suas faltas no prazo determinado pelo Colégio;

XIII - conhecer e cumprir o presente Regimento Escolar;

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

XV - fazer uso obrigatório do uniforme.
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5. É proibido promover, sem autorização da Direção, vendas, campanhas, coletas, 
eventos e subscrições no Colégio ou em nome dele.

6. É proibido expor colegas, professores, funcionários ou qualquer membro da 
comunidade escolar a situações constrangedoras. A exposição de fotos e imagens 
em qualquer meio de comunicação (incluindo as redes sociais), sem autorização 
prévia, também é proibida.

7. Deve ser mantida a integridade do patrimônio do Colégio, bem como de 
professores, funcionários e colegas, e o zelo pela limpeza e conservação do 
ambiente. Em caso de danos de ordem moral, física ou material, o responsável pelo 
estudante será responsabilizado.

8. O uso da agenda é diário e obrigatório para todos estudantes, desde a Educação 
Infantil ao Ensino Médio. É a identificação do estudante e meio de comunicação 
entre família e escola.

9. O uso de uniforme é diário e obrigatório, em todas as dependências da escola e 
em saídas pedagógicas. Exige-se:

• Educação Infantil e Anos Iniciais – uniforme completo

• Anos Finais e Ensino Médio – uniforme na parte superior.

Não será permitido o uso de touca, boné e capuz em ambientes fechados (salas de 
aulas, auditório, biblioteca, entre outros).

Na primeira vez em que o estudante comparecer sem o uniforme, será realizado 
registro no Gvcollege. Na segunda, através de contato telefônico e, na terceira, caso 
a família não venha trazer o uniforme do estudante, será solicitado agendamento 
para atendimento com o responsável pelo estudante.

10. O uso de aparelhos eletrônicos (celular, tablet, mp3 e afins) só será permitido 
para realizar atividades pedagógicas e com a orientação e autorização do professor.

11. Não é permitido o porte e uso de drogas lícitas e ilícitas nas dependências ou 
imediações da escola.

12. O estudante é responsável pelo cuidado de seus materiais e pertences pessoais. 
A escola não fará ressarcimento em casos de perdas e/ou extravios. Solicitamos 
que os responsáveis identifiquem todo o material escolar e revisem o mesmo, 
diariamente.
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13. Atitudes inconvenientes de namoro não serão permitidas no ambiente escolar.

14. No horário de recreio é direito do estudante fazer o lanche e ter momento de 
descanso.

15. Saídas durante os períodos de aula não serão permitidas. Havendo necessidade, 
o estudante deverá apresentar a devida justificativa na agenda, assinada pelos pais 
ou responsáveis. Não serão aceitas autorizações para saídas antecipadas via ligação 
telefônica dos pais/responsáveis.

16. A autorização para retirada de estudantes por outras pessoas, que não os 
responsáveis, deve ser feita por escrito, pelos pais ou responsáveis, ao Serviço de 
Coordenação de Turno.

17. Não é permitido ao estudante ausentar-se da escola sem a devida autorização 
do Serviço de Coordenação de Turno (SCT).

18. Somente poderão permanecer no Colégio, fora do seu turno, os estudantes que 
tiverem atividades escolares a realizar. Para acessar a Biblioteca e o Laboratório 
de Tecnologias Educacionais no turno inverso, os estudantes deverão fazer 
agendamento prévio junto ao SCT.

19. Os trabalhos escolares entregues fora do prazo não serão aceitos sem a 
justificativa registrada pelos pais na  Coordenação de Turno do Colégio. A impressão 
dos trabalhos na Informática ou Biblioteca deve ser feita no turno inverso ao da 
aula.

20. Todo atendimento por parte dos pais deverá ser solicitado previamente 
junto ao setor pertinente, por meio do telefone do Colégio (3290 8500) ou da 
agenda escolar.

21. As saídas de campo fora da escola são comunicadas antecipadamente, via 
circular, sendo obrigatória a autorização dos responsáveis por escrito.

22. Na Educação Infantil e Anos Iniciais, os aniversários podem ser comemorados 
na escola (na própria sala de aula), com agendamento prévio, limitando-se ao 
oferecimento de bolo e bebidas pela família, não sendo necessária decoração 
do ambiente. Os aniversários podem ser comemorados apenas com os colegas 
de sua turma, sem a presença dos responsáveis. A Educação Infantil prioriza os 
agendamentos de aniversários sempre nas sextas-feiras.

23. Somente poderão participar de campeonatos representando o Colégio aqueles 
estudantes que apresentarem um rendimento escolar satisfatório e conduta 
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adequada. Os atletas vinculados a clubes deverão cumprir o calendário escolar 
referente à aplicação de provas e trabalhos perdidos.

24. O acesso ao refeitório do Colégio para estudantes, pais e funcionários só será 
permitido após as 12h45.

Medidas Pedagógico-Educativas

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

Essas medidas constituem recurso para que o estudante compreenda que cometeu 
uma falta e que foi rompido o elo de solidariedade. Dadas essas considerações, são 
tomadas as seguintes medidas:

a) orientação;

b) advertência oral e/ou escrita;

c) comunicado por escrito ao responsável pelo estudante;

d) suspensão (afastamento temporário da sala de aula e/ou do Colégio);

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

f ) transferência assistida.

As ações empreendidas pela escola são registradas e, nos casos de suspensão 
e transferência assistida, respaldadas pelo Conselho de Classe e/ou pelo 
Conselho Técnico-Administrativo-Pedagógico (CTAP), quando solicitados pela 
Direção, mantendo comunicação com a família do estudante. As medidas 
pedagógico-educativas podem, a critério da Direção, ser adotadas isoladas ou 
independentemente, sem observância da sequência antes referida.
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REPRESENTAÇÕES

Associação de Pais e Mestres (Apamesp)

A Apamesp incentiva e colabora para a integração entre pais e professores. Em 
conjunto com a Direção, realiza atividades culturais, sociais e esportivas que vêm ao 
encontro das necessidades e interesses da comunidade escolar.

Grêmio Estudantil Marista São Pedro (Gesp)

A equipe do Gesp representa os estudantes junto aos professores e Direção. Esse 
exercício de liderança e cidadania, em busca de relações mais fraternas, justas e 
participativas, favorece o desenvolvimento por meio da integração dos estudantes 
entre si e com o ambiente escolar.

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-estudantes.
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CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO

Site

O site do Colégio Marista São Pedro (maristasaopedro.org.br) 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.

Ambiente e Aplicativo Marista Virtual

Ambiente Marista Virtual

No ambiente Marista Virtual (seção Entrar do site do Colégio), na aba Família, você 
pode acessar informações, como segunda via do boleto bancário, boletins, atrasos, 
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 
(51) 3290 8500.

Na aba Estudante, estão disponíveis as notas e os dados cadastrais do estudante. 
Login (Matrícula do estudante) e senha (número constante no boleto bancário 
enviado ao responsável financeiro).

Aplicativo Marista Virtual

Com ele, é possível ter acesso a boletins, consulta financeira, notícias, entre outros 
recursos, através de qualquer smartphone ou tablet. Além disso, através do app são 
enviados avisos e lembretes de reuniões. Para fazer download, é só pesquisar, tanto 
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na App Store como no Google Play, pelo nome do aplicativo ou por Colégios da Rede 
Marista. A ferramenta está disponível para os sistemas operacionais iOS e 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 – oito dígitos sem ponto ou 
barra).

Marista Virtual 3.0

Os estudantes e educadores já possuem acesso ao Marista Virtual 3.0, um novo 
ambiente de ensino e de aprendizagem, muito mais conectado, colaborativo e 
projetado para impulsionar espaçotempos sintonizados com novos jeitos de aprender 
e ensinar. No Marista Virtual 3.0, os educadores possuem um ambiente que permite 
a valorização de ações pedagógicas por área do conhecimento, por meio de uma 
navegação interativa. Além disso, o processo de avaliação conta com um enfoque 
mais formativo e dinâmico, estando disponível em todas as plataformas móveis. Para 
acessar, basta acessar a seção Entrar no site do Colégio.

Rematrícula online

Desde 2014, a rematrícula de estudantes do Marista São Pedro ocorre 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, 
ou no app Marista Virtual.

Agenda no site

Todas as atividades programadas para o ano encontram-se no link Agenda o site.  
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 (51) 3290 8500 ou pelo e-mail ascomk.
saopedro@maristas.org.br

Agenda do estudante

A agenda, entregue nas primeiras semanas de aula, é utilizada por estudantes da 
Educação Infantil ao Ensino Médio e deve estar sempre em posse do estudante. 
Trata-se de um dos principais canais de comunicação entre a família e a escola. 
Por meio dela, são enviadas as 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 em caso de atraso.
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Circulares

As circulares são comunicados institucionais utilizados pelo Colégio para informar 
as famílias sobre questões da rotina escolar. São entregues impressas ou online, em 
sala de aula, pelos auxiliares de disciplina.

No geral, as circulares são usadas para:

• autorizações para saídas de estudos ou participação em alguma atividade 
diferenciada;

• aulas de reforço/estudos de recuperação;

• entrega de avaliações/atendimentos a responsáveis;

• comunicados da Direção e setores pedagógicos;

Todas as circulares são numeradas. Em caso de extravio, a família pode buscar 
a versão online da circular na aba Sala de Aula no site da escola ou no ícone 
Comunicados. Cabe aos pais responsáveis o acompanhamento, junto ao estudante, 
dos comunicados recebidos.

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.
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SIGLAS
Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre

Cesmar – Centro Social Marista

Clima – Curso de Liderança Marista

EI – Educação Infantil (níveis 1, 2 e 3 – N1, N2 e N3)

EF – Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 1º a 5º ano EF | Anos Finais – 6º a 9º ano EF)

Elpe – Equipe Local de Planejamento Estratégico

EM –Ensino Médio

Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres dos Colégios Maristas

Gesp  – Grêmio Estudantil do Marista São Pedro

Maristão– Campeonato esportivo dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista

MChFM – Movimento Champagnat da Família Marista

PEM – Patrimônio e Espiritualidade Marista

PJM –Pastoral Juvenil Marista

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

RMM – Recanto Marista Medianeira, em Veranópolis

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

Sima – Sistema Marista de Avaliação

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SME  – Sistema Marista de Ensino

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

TE  –Tecnologias Educacionais

TI  –Tecnologia da Informação

Umbrasil – União Marista do Brasil

APAMESP – Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista São Pedro

Caju – Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre

Cesmar – Centro Social Marista

Clima – Curso de Liderança Marista

EI –Educação Infantil

EF –Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 1º a 5º ano EF | Anos Finais – 6º a 9º ano EF)

Elpe – Equipe Local de Planejamento Estratégico

EM –Ensino Médio

Federapames – Federação das Associações de Pais e Mestres dos Colégios Maristas

Gesp  – Grêmio Estudantil do Marista São Pedro

Maristão– Campeonato esportivo dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista

MChFM – Movimento Champagnat da Família Marista

PEM – Patrimônio e Espiritualidade Marista

PJM – Pastoral Juvenil Marista

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

RMM – Recanto Marista Medianeira, em Veranópolis

SCP – Serviço de Coordenação Pedagógica

SCT – Serviço de Coordenação de Turno

Sima – Sistema Marista de Avaliação

SOE – Serviço de Orientação Educacional

SME  – Sistema Marista de Ensino

SPE – Serviço de Pastoral Escolar

TE  –Tecnologias Educacionais

TI  –Tecnologia da Informação

Umbrasil – União Marista do Brasil
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CALENDÁRIO 2020

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

ANOTAÇÕES

janeiro
Data Atividade/Evento

1 Confraternização Universal- Dia Mundial da Paz

2 203 anos da Fundação do Instituto Marista
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ANOTAÇÕES

Data Atividade/Evento Local

2 Feriado - Navegantes

11 a 14 Jornada Pedagógica|manhã e tarde Colégio 

17 Início do Ano letivo – Início do 1º trimestre  
Acolhida aos novos estudantes Colégio

18 Início do Ano Letivo – Início do 1º trimestre 
Acolhida aos estudantes – EF e EM Colégio

17  e 18 Entrevista dos Pais da EI Colégio

19 Início do Ano Letivo – Início do 1º trimestre  
Acolhida aos estudantes - EI Salas de Aula da EI

24 e 25 Feriado – Carnaval

26 Expediente inicia à tarde Colégio

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

fevereiro
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ANOTAÇÕES

Data Atividade/Evento Local

1º Aniversário do Colégio Marista São Pedro – 93 anos

3 e 4 Encontro de Assessores da PJM Caju

4 Reunião de Pais e Escola de Pais l EI, 1º e 2º ano do EF l às 18h30 Colégio

5 Reunião de Pais e Escola de Pais l 3º, 4º e 5º ano do EF l às 18h30 Colégio

7 Reunião de Pais e Escola de Pais l Anos Finais e EM l às 8h 
(Sábado letivo) Colégio

9 Reunião de Pais l Turno Integral l às 18h30 l Colégio

10 Encontro de Novos Bibliotecários Caju

12 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico l às 14h Colégio

18 a 20 Encontro de Gestores PUCRS e Caju

24 A partir do dia 24/3 - Estudo de Recuperação l Anos Iniciais –  
Todas as terças e quintas-feiras pela manhã Colégio

25 A partir do dia 25/3 - Estudo de Recuperação l Anos Finais e EM 
–  Todas as quartas-feiras pela tarde Colégio

30 e 31 Avaliação Educacional SME/FTD - EM Colégio

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

março
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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
Data Atividade/Evento Local

2 a 8 Assembleias de Turmas l Anos Iniciais, Anos Finais e EM Colégio

2 a 8 Celebração de Páscoa com os estudantes Colégio

3 Formação e Integração l 5º ano EF Colégio

8 Celebração de Páscoa - Educadores Colégio

9 Expediente somente no turno da manhã Colégio

10 Feriado – Paixão de Cristo

13 a 17 Autoavaliação l Anos Finais e EM Lab. de Informática

16 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio

18 Aniversário de Canonização de Marcelino Champagnat UMBRASIL

21 Feriado – Tiradentes

23 e 24 Encontro de Apoio Administrativo (Secretaria, RH e Tesouraria) RMM

24 Formação e Integração l 4º ano EF Colégio

24 a 26  Retiro da PJM Jardim do Éden

25 Jogos Federapames Marista 
Santo Ângelo

27 e 28 Encontro de Bibliotecas Caju

27 e 28 Encontro de Comunicação e Marketing RMM

30 Encontro de Grêmios Estudantis Caju

ANOTAÇÕES
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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

maio
Data Atividade/Evento Local

1º Feriado – Dia do Trabalhador

5 a 7 Encontro dos Pastoralistas Caju

6 Conselho de Classe l EM Colégio

7 e 8 Simulado FTD l EM Colégio

8 Formação e Integração l 1º ano EF Colégio

9 Conselho de Classe l Anos Finais Colégio

10 Dia das Mães
11 a 15 Autoavaliação l Anos Iniciais Colégio

14 Missa da Família l 18h Paróquia São Pedro
14 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio
15 Formação e Integração l 3º ano EF Colégio
16 Festa da Família Marista (sábado letivo) Colégio

18 a 22 Provas de segunda chamada l Anos Finais e EM l 14h Colégio
21 Formação e Integração l EI Colégio

21 e 23 Conselho de Classe l Anos Iniciais Colégio
22 Formação e Integração l 2º ano EF Colégio

25 a 28 Campeonato Interséries – Turno inverso Colégio
29 Recreio Mix e Recreio Divertido Colégio
29 Término do 1º trimestre Colégio
29 Encontro Regional de Animadores da PJM Marista São Pedro
30 Banca de Iniciação Científica – Anos Finais e EM (sábado letivo) Colégio

ANOTAÇÕES
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junho
Data Atividade/Evento Local

1° Início do 2° trimestre

5 Gincana Anos Iniciais, Anos Finais e EM Ginásio do Colégio

6 Dia de Champagnat 

8 a 10 Celebração - São Marcelino Champagnat Colégio

11 e 12 Feriado - Ponte| Corpus Christi

16 Entrega de Avaliações do 1º trimestre l Anos Finais e EM Colégio

17 Escola de Pais e Atendimento com professores l Anos Finais e EM Colégio

17 a 19 Feira do Livro Colégio

18 Entrega de Avaliações do 1º trimestre l Anos Iniciais Colégio

18 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio

20 Mostra Literária l EI e Anos Iniciais Colégio

27 Festa Junina (sábado letivo) Colégio

29 Dia de São Pedro – Padroeiro do Colégio Colégio

ANOTAÇÕES

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
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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

julho
Data Atividade/Evento Local

11 Mostra de Iniciação Científica l Anos Finais e EM Colégio

13 Entrega de Avaliações l N1 Colégio

14 Entrega de Avaliações l N2 Colégio

14 Abertura das inscrições para novos estudantes Colégio

15 e 16 Entrega de Avaliações l N3 Colégio

16 e 17 Encontro de Irmãos Maristas - RMM RMM

23 e 24 Jornada Pedagógica Colégio

23 a 2/8 Recesso escolar para estudantes

ANOTAÇÕES
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Data Atividade/Evento Local

3 Volta às aulas Colégio

7 Formação l 3º ano EM Colégio

9 Dia dos Pais

10 e 11 Simulado FTD l EM Colégio

10 a 14 Assembleias de turmas e Autoavaliação l Anos Iniciais, Anos 
Finais e EM Colégio

14 Formação l 2º ano EM Colégio

15 Dia do Marista, Missa e Festa da Família Marista Colégio

17 a 21 Semana Vocacional Colégio

19 Conselho de Classe l EM Colégio

20 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio

21 Formação l 1º ano EM Colégio

22 Conselho de Classe l Anos Finais Colégio

22 e 23 Assembleia Federapames RMM

24 a 28 Provas de segunda chamada | Anos Finais e EM - 14h Colégio

26 Feira das Profissões Colégio

27 e 29 Conselho de Classe l Anos Iniciais Colégio

28 Dia Nacional do Voluntariado

29 e 30 Encontro de Animadores da PJM Caju

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

agosto

ANOTAÇÕES
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Data Atividade/Evento Local

4 Término do 2º trimestre 

4 Formação l 9º ano EF Colégio

7 Feriado – Dia da Independência 

8 Início do 3º trimestre 

10 Entrega de Avaliações e Escola de Pais 2º trimestre l Anos Iniciais Colégio

11 Recreio MIX e Recreio Divertido Colégio

12 Retiro dos educadores A definir

13 a 19 Retiro Irmãos e Leigos RMM

14 a 18 Semana Farroupilha - Colégio Colégio

15 Entrega de Avaliações e Escola de Pais 2º trimestre l Anos Finais 
e EM Colégio

16 Escola de Pais e Atendimento com professores l Anos Finais e EM Colégio

17 Formação l 8º ano EF Colégio

18 Open Campus - PUCRS PUCRS

20 Feriado - Revolução Farroupilha 

24 Mostra Marista de Iniciação Científica PUCRS

24 e 25 Festival Marista de Robótica + Mostra Marista de Arte PUCRS

25 Formação - 7º ano EF Colégio

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

setembro

ANOTAÇÕES
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Data Atividade/Evento Local

1° e 2 Simulado - FTD/EM Colégio

6 a 9 Semana da Criança | EI e Anos Iniciais Colégio

9 a 12 3º Congresso da PJM Rio de Janeiro 

12 Feriado - Nossa Senhora Aparecida  

13 Feriado Antecipado - Dia do Professor 

14 Celebração do Dia do Educador A definir

15 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio

16 e 17 Maristão - Etapa 1 PUCRS e Marista 
Rosário 

19 a 23 Semana Preparatória para o ENEM Colégio

19 a 23 Inscrição da chapa do Grêmio Estudantil/ 2021 Colégio

21 Projeto Integração l 5º ano EF – à tarde Colégio

21 Pesquisa com os estudantes concluintes Colégio

23 Formação l 6º ano EF Colégio

24 Aulão ENEM l EM Colégio

26 a 30 Autoavaliação e Assembleia l Anos Finais e EM (3º trimestre) Colégio

26 a 30 Projeto de Integração l  N3 e 1º ano EF Colégio

28 Festival de Curtas - Clube do Filme | 1º ano EM A definir

31 Mostra Cultural / EI e Anos Iniciais  (sábado letivo) Colégio

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

outubro

ANOTAÇÕES
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Data Atividade/Evento Local

2 Feriado – Finados

4 Pré-Conselho de Classe Final l EM Colégio

6 e 7 Maristão - Etapa 2 PUCRS e Marista 
Rosário 

7 Pré-Conselho de Classe Final l Anos Finais Colégio

9 a 13 Assembleia de turmas l Anos Iniciais Colégio

12 e 14 Conselho de Classe l Anos Iniciais Colégio

12 Reunião da Elpe – Planejamento Estratégico  l  14h Colégio

14 Encontro de Jovens Maristas - EJM Marista Assunção 

15 Feriado - Proclamação da República  

16 a 20 Projeto de Integração| N3 e 1º ano EF - Colégio Colégio

19 Eleição GESP 2021 Colégio

19 Festa de Integração l 5º e 6º ano EF Colégio

20 Dia da Consciência Negra 

21 Mostra Cultural | Anos Finais e EM (sábado letivo) Colégio

23 a 27 Autoavaliação | Anos Iniciais Colégio

23 a 27 Provas de segunda chamada | Anos Finais e EM - 14h Colégio

25 Projeto Integração l 5º ano EF – manhã Colégio

26 Festa dos Esportes / Posse do GESP Ginásio

27 e 28  Reunião Ampliada da PJM Caju

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

novembro

ANOTAÇÕES
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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

dezembro
Data Atividade/Evento Local

1º Entrega de Avaliações l N1 Colégio

2 Entrega de Avaliações l N2 Colégio

3 e 4 Entrega de Avaliações l N3 Colégio

3 Celebração de Natal com a Comunidade Escolar Colégio

5 Conselho de Classe l Anos Finais e EM (3º trimestre) Colégio

7 Homenagem aos Formandos Colégio

8 Aniversário de Fundação da Província Marista Sul-Amazônia 

9 Último dia letivo | Divulgação dos resultados para Anos Finais 
e EM - Colégio Colégio

10 a 15 Exames Finais | Anos Finais e EM Colégio

11 Último dia letivo e Entrega de boletins aos estudantes| EI e Anos 
Iniciais Colégio

11 Confraternização de Natal para educadores A definir

14 e 15 Exames Finais | Anos Iniciais (3º ao 5º ano) Colégio

16 Conselho de Classe de Exames Finais l Anos Iniciais Colégio

16 Conselho de Classe de Exames Finais l Anos Finais e EM  Colégio

16 Divulgação dos resultados - Exame Final | Anos Finais e EM - a 
partir das 17h Colégio

17 Divulgação dos resultados - Exame Final | Anos Iniciais Colégio

17 Solenidade de Conclusão do EM com Momento Orante | 3º ano 
EM - 20h Colégio

22 Encerramento - Trabalhos Finais 

25 Feriado – Natal
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