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Entregamos a você o Guia do 
Estudante 2019. Aqui constam as 
diretrizes e as normas que sinalizam 
o itinerário educativo do estudante 
do Colégio Marista São Luís. Este 
material tem o intuito de facilitar a 
organização e o acompanhamento 
das famílias para o ano letivo, além 
de favorecer o desenvolvimento 
individual e coletivo dos estudantes.
Temos certeza de que, se as 
orientações propostas forem 
seguidas dentro desta perspectiva 
de valores e caminho de realização, 
colheremos resultados gratificantes 
e significativos que contribuirão para 
o progresso de todos os membros 
da Comunidade Educativa e da 
sociedade.
Acreditamos que 2019 será um ano 
em que cada estudante avançará mais 
em seu protagonismo de construir 
a própria história de crescimento e 
conquistas. E ele não estará sozinho. 
Contará com o estímulo e apoio da 
Família Marista como parceira desta 
belíssima história.
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HISTÓRIA
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Em 4 de janeiro de 1940, a pedido 
dos padres e da comunidade 
jaraguaense, a então Escola São Luiz 
passou a contar com a presença dos 
Irmãos Maristas. Iniciava-se, assim, 
um importante empreendimento 
educacional na região. Em 1961, 
houve a alteração gráfica do nome 
do estabelecimento para Ginásio 
São Luís. São 79 anos de tradição 
com permanente inovação, espaço 
físico privilegiado, instalações 
adequadas, recursos tecnológicos, 
ação pastoral, qualidade na proposta 
curricular e dos educadores, além 
de atividades complementares nos 
esportes e na cultura. Tudo isso torna 
a nossa escola um espaçotempo de 
construção de vida, aprendizagem e 
convivência.
A educação Marista busca 
desenvolver o espírito de família, 
a espiritualidade, a solidariedade 
e a liderança juvenil por meio 
da convivência, da disciplina e 
do compromisso pedagógico de 
formação integral, comprovada e 
reconhecidamente eficaz. A tradição 
pedagógica Marista nutre-se da 
experiência e da reflexão educativa, 
inspiradas por São Marcelino 

Champagnat, fundador dos Irmãos 
Maristas. Propõe uma pedagogia 
participativa, para que o educando, 
artífice do seu crescimento, 
envolva-se no processo educativo 
pessoal e de grupo.
O Colégio Marista São Luís 
acolhe os estudantes e familiares, 
desejando que possamos, juntos, 
participar da construção de uma 
sociedade justa, digna e fraterna.
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O Colégio Marista São Luís, mantido pelo Grupo 
Marista, empenha-se em educar crianças e jovens 
para serem agentes transformadores na sociedade, 
comprometidos com a justiça e a solidariedade. 
Dessa forma, o Colégio, como escola cristã católica, 
se preocupa em preparar e formar as pessoas para 
ao acesso ao conhecimento e para o domínio dos 
princípios do desenvolvimento científico e de sua 
aplicação prática.
A nossa filosofia busca desenvolver sujeitos 
pesquisadores, comunicadores e solidários – perfil 
desejado para o estudante Marista. Este Guia tem a 
função de informar aos estudantes e pais as linhas 
de ação do Colégio, por isso, as mesmas devem ser 
consultadas em todos os momentos de dúvidas ao 
longo do ano letivo.

Atenciosamente,
A Direção

APRESENTAÇÃO
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HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO MARISTA

No Brasil desde 1897, os Maristas promovem a educação formal de 
excelência, baseada em valores cristãos e de solidariedade, e inspirados nos 
princípios de São Marcelino Champagnat.

Nascido em 20 de maio de 1789, em Marlhes, na França, Marcelino 
Champagnat optou pela vocação sacerdotal aos 14 anos. Em 22 de julho de 
1816, foi ordenado padre e nomeado vigário em La Valla. 
O isolamento e a pobreza cultural da região o impressionaram de tal maneira 
que passou a visitar os doentes, dar aulas de catequese às crianças, atender 
aos pobres e acompanhar a vida cristã das famílias. Diante da morte de 
um rapaz de 17 anos que desconhecia Deus, Marcelino foi profundamente 
sensibilizado e passou a perceber a necessidade de se dedicar com urgência 
a um projeto maior.

A partir de uma leitura de seu tempo, Champagnat, de maneira corajosa, 
funda em 2 de janeiro de 1817 o Instituto dos Irmãos Maristas, comprometido 
com a educação cristã de crianças e jovens.

Quando morreu, em 6 de junho de 1840, a congregação já contava com 
290 irmãos, atuando em 48 escolas primárias. Atualmente, o sonho de 
Champagnat se estende por 79 países, nos cinco continentes.

Em 18 de abril de 1999, o Papa João Paulo II canonizou Marcelino Champagnat 
na Praça São Pedro do Vaticano, reconhecendo-o como santo.
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O Instituto dos Irmãos Maristas foi fundado na França, em 1817, por São 
Marcelino Champagnat (1789 – 1840) e difundiu-se pelo mundo. Hoje, o 
Grupo Marista dedica-se à educação de crianças e jovens, com a missão 
de excelência acadêmica e de tornar Jesus Cristo conhecido e amado por 
meio dos processos educacionais. Presente em 81 países, os Irmãos Maristas 
partilham a sua missão de maneira direta com mais de 40 mil colaboradores 
dedicados à causa e atendem cerca de 500 mil pessoas nos cinco continentes.
No Brasil, os Irmãos Maristas estão divididos em unidades administrativas 
denominadas Províncias. Atualmente, são três: Província Marista Brasil 
Centro-Norte, Centro-Sul, Sul-Amazônia. O Colégio Marista São Luís faz parte 
da província Marista Brasil Centro-Sul, que contempla os estados do Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e a cidade 
de Goiânia. O Grupo atua nas áreas da educação - da escola à universidade 
- solidariedade e saúde. Em nossas atividades cotidianas, aliamos nossos 
valores e a excelência de nossa atuação.

Marista no Brasil e no Mundo
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Calendário Escolar 2019Calendário 2019 
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JULHO 

Janeiro   1 - Confraternização Universal 
2 - Dia da Fundação Instituto Marista 
28/01 a 01/02 – CAMAR 
29 - Início do Plantão Período Ampliado 
31 - Entrega de materiais turmas do Infantil 1, 2 e 3 
 
Fevereiro  
1 - Entrega de materiais turmas Infantil 4 e 5 e Ensino Fund. I 
4 - Início das aulas Educação Infantil 1, 2, 3 e Ensino Médio 
5 - Início das aulas Educação Infantil 4, 5, Ensino Fund. I e II 
8 - Formação de novos alunos Ensino Fund. II e Ens. Médio 
11 - Início das aulas no Marista Idiomas  e NAC

 22 - Início da PJM 

 Março   
4 - Recesso para alunos - Feriado de Carnaval 
5 - Feriado de Carnaval 
6 - Quarta-feira de Cinzas - Período Ampliado
 
Abril   
15 - Noturno 19h - Celebração de Páscoa com Ed. Infantil e 1º e 2º ano 
18 - Quinta-feira Santa - Recesso para alunos 
19 - Feriado - Sexta-feira Santa 
21 - Feriado - Páscoa 

  

  

Maio   

   

1 - Feriado - Dia do Trabalhador 
10  - Recesso para alunos do 2º ao 5º ano EF - Conselho de Classe - Plantão Ampliado
13 - Início do Segundo Trimestre 
17 - Recesso para alunos do 6º ano à 3ª série EM - Conselho de Classe
28 - 9h - Dia da Família na Escola
   
Junho   
6 - Dia de São Marcelino Champagnat (Missa) 
7 -  19h - Abertura OLICHAMP - Ensino Fund. II e Médio 
8 - 10h - Abertura OLICHAMP - Ed. Infantil e Ens. Fund. I 
8  - 12h - Feĳoada da APP 
20  - Feriado - Corpus Christi 
21 - Recesso para alunos - Feriado de Corpus Christi (Plantão Ampliado) 

 

Julho   
6 - 15h - Festa Julina 
15 a 26 - Recesso para Alunos 
12 a 28 - Recesso para Alunos Marista Idiomas 
15 a 19 - Plantão Ampliado 
25 - Feriado - Aniversário de Jaraguá do Sul 
26 - Recesso Escolar - Compensação de Horas 
29 - Início do 2º Semestre 
 
Agosto

  12 a 16 - Semana Vocacional 
15 - Dia do Marista 
25 - 9h30 - Passeio Ciclístico 
 
Setembro   
3 - Recesso para  alunos do 2º ao 5º EF - Conselho de Classe - Plantão Ampliado 
3 - Início do Terceiro Trimestre 
3 - Recesso para alunos do 6º ano à 3ª série EM 
 
Outubro   

7 - 19h30 - Musical Ed. Infantil 1º e 2º ano (Abertura Semana da 
Criança) 
7 a 11 - Semana da Criança
11 a 15 - OLIMAR 
14 - Antecipação do Feriado do Dia do Professor 
21 a 25 - Socialização do Projeto de Intervenção Social EFAI com as famílias
 
Novembro   
4 a 14 - Mostra Projeto de Investigação  
15 - Feriado - Proclamação da República 
28 - 19h30 - Cantata de Natal da Educação Infantil ao 1º EFAI e último dia

de aula para os Anos Finais e Médio
29 - 20h - Cantata de Natal e recesso alunos do 6º ano à 3ª série EM
 
Dezembro

  
2 - Recesso para alunos 2º ao 5º ano EFAI - Conselho de Classe - Plantão Ampliado
4 e 5 - Últimos dias de aula do Marista Idiomas 
5 - 19h30 - Congraçamento Educação Infantil das turmas do Infantil 5
6 - Último dia de aula do Período Regular e Formatura do Terceirão
9  - Recesso para alunos do 6º ano à 3ª série EM 

13 - 19h30 - Congraçamento do 5º EFAI
13 - Último dia de aula da Educação Infantil e Período Ampliado

16 a 19 - Plantão Ampliado 
16 a 23 - Exames de Cambridge
18 - 19h - Congraçamento 9º ano no CEJAS
20 - Conselho de Classe do 6º ano à 3ª série EM

    

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 

D            S           T            Q           Q           S            S D            S           T            Q           Q           S            S 
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Espaço físico privilegiado no centro da cidade, com pátio interno, área 
verde (bosque) e gramados;

Salas de aula amplas e planejadas, projetadas, bem iluminadas e 
climatizadas;

Espaço específico para a Educação Infantil: projeto funcional que 
proporciona liberdade, comunicação e integração, com salas de aula amplas e 
planejadas, incluindo frigobar, lavabo e suporte à tecnologia educacional;

Laboratórios de Ciências (Química, Física e Biologia) para aulas práticas 
de Ciências da Natureza;

Laboratório de Informática com diversos recursos tecnológicos para 
apoio ao processo educativo (iPads, computadores e projetores);

Biblioteca que possui um acervo com livros atualizados, computadores 
com acesso à internet wireless, espaço para leitura, hora da contação de 
história e realização de exposição de trabalhos;

Complexo Esportivo: com três quadras poliesportivas, quatro vestiários, 
arquibancada, campo de Futebol Society de grama sintética e espaço 
recreativo no pátio com duas miniquadras de voleibol, duas quadras de 
streetball e sete postes de espirobol; 

Amplo espaço de praça de alimentação/cantina e restaurante, adequado 
às refeições e convivência;

Salas próprias para atividades extracurriculares, como Dança, Robótica, 
Musicalização, Judô, quadras para a prática do Vôlei, Basquete, Futsal, 
Patinação e espaço diferenciado do Marista Idiomas;

Dois parques infantis, jogos e amplos espaços para recreação orientada;
Capela para celebrações e atividades religiosas;
Sala para a Pastoral Juvenil Marista (PJM);
Armários para alunos do EF - Anos Finais para guardar materiais 

educacionais;
Sistema de internet wi-fi seguro e adequado aos processos tecnológicos 

educacionais;
Climatização nas salas de aula.

Estrutura
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Diretor Escolar | Airton Bonet – abonet@colegiosmaristas.com.br
Gerente Escolar | Luciano Petry
Coordenadora de Segmento da Educação Infantil e Ampliado EI | Daniele 
Karin Franzner Fagundes – dfranzner@colegiosmaristas.com.br
Orientadora Educacional Educação Infantil | Zeneide de Lima
zlima@colegiosmaristas.com.br
Coordenadora de Segmento Ensino Fundamental Anos Iniciais e Período 
Ampliado EF | Daniela Brocca - dbrocca@colegiosmaristas.com.br
Orientadora Educacional Ensino Fundamental Anos Iniciais | Álice Paula 
Balsanelli – alice.balsanelli@colegiosmaristas.com.br
Coordenadora de Segmento do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio| Maira Bachmann Wroblewski – mwroblewski@colegiosmaristas.com.
br
Orientadora Educacional Anos Finais e Ensino Médio | Deborah Evelyn 
Cachoeira | deborah.cachoeira@colegiosmaristas.com.br
Coordenador do NAC – Núcleo de Atividades Extracurriculares | Generson 
Rocha Valle – generson.valle@colegiosmaristas.com.br 
Coordenadora Internacionalização | Fabiane Grutzmacher de Paulo   
fabiane.paulo@colegiosmaristas.com.br
Secretária Escolar | Merilaine Franzen Wasch e Ir. Ronaldo Luzzi
mwasch@colegiosmaristas.com.br | irronaldo@grupomarista.org.br 
Central de Relacionamento | Dinara Picinini
dpicinini@colegiosmaristas.com.br
Comunicação e Marketing | Luana Lima – l.luana@colegiosmaristas.com.br
Assistente de Aluno | Déa Grahl Ellwanger
dellwanger@colegiosmaristas.com.br

Equipe

l.luana
Nota
Inserir na linha de baixo - Coordenador de Pastoral Ir. Ronaldo Luzzi.
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Horário de Aulas

1º ao 5º ano

 6º ao 8º ano

9º ano

7h30 às 12h
13h20 às 17h50

7h30 às 12h
13h20 às 17h50

7h30 às 12h
Terça-feira: 7h30 às 12h50

Ensino Fundamental 

Período 
Matutino

Período 
Vespertino

7h30 às 12h

13h20 às 17h50

Educação Infantil

1ª e 2ª

3ª série 

2ª a 6ª feira:
7h30 às 12h50

Segunda-feira a 
tarde:

 13h50 às 17h20
2ª a 6ª feira:

7h30 às 12h50
Segunda-feira a 

tarde: 
13h50 às 17h20
Quinta-feira a 

tarde:
 13h50 às 15h30

Ensino Médio
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Atividades Extracurriculares

Núcleo de Apoio Educacional

Está diretamente ligado à Direção Educacional e tem a função de apoiar os 
demais núcleos. Fazem parte deste grupo: Auxiliar de Núcleo, Monitor de 
Alunos, Auxiliar de Laboratório de Ciências da Natureza, Auxiliar de Biblioteca, 
Assistente de Tecnologia Educacional.

Núcleo de Pastoral

É o setor responsável por articular e dinamizar o processo de evangelização, 
tornando o Colégio um ambiente que permita o cultivo da espiritualidade 
cristã e vivência dos valores humanos e Maristas. Promove diversos projetos 
de humanização e solidariedade, também articulando a Pastoral Juvenil 
Marista (PJM). Está diretamente ligado à Direção.

Voleibol     Futsal     Basquete     Handebol    Iniciação Esportiva    Danças 
Urbanas    Ballet    Jazz    Patinação Artística    Musicalização    Robótica     
Judô    Marista Idiomas

l.luana
Riscado

l.luana
Riscado

l.luana
Nota
Retirar 



16

Núcleo Administrativo
Envolve as atividades do Núcleo de Atendimento ao Cliente, operação 
administrativa escolar e atividades complementares. Está sob a coordenação 
direta do Gerente. Fazem parte deste grupo: Assistente de Relacionamento, 
Assistente Social, Assistente de Marketing, Analista de TI, Porteiros, Segurança, 
Recepcionistas/ Telefonistas, Secretária Escolar, Auxiliares de Enfermagem, Serviços 
Gerais, Auxiliar de Mecanografia, Manutenção e Auxiliares Administrativos. 

Núcleo de Atividades Complementares
Responsável pelas atividades esportivas e culturais para participação interna 
e externa dos estudantes, pais e professores. Mais informações poderão ser 
obtidas no site www.colegiosmaristas.com.br e/ou pelo informativo próprio do 
NAC. A contratação, bem como o cancelamento de uma atividade, pode ser feita 
diretamente pela família no setor do NAC ou pelo portal Marista, ou ainda web 
responsável, ambos na área restrita ao pais, no menu Opção NAC.

A Biblioteca Rui Barbosa, do Colégio Marista São Luís, possui uma estrutura 
moderna, aconchegante e informatizada, mantendo seu acervo de obras 
científicas, técnicas e literárias. Para o bom funcionamento e uso, as normas 
devem ser seguidas:
A Biblioteca fará empréstimos de livros às pessoas inscritas como leitores 
mediante apresentação de carteirinha de estudante do Colégio.
•    O leitor poderá obter, mediante empréstimo, no máximo, três livros de cada 
vez;
•    O prazo de empréstimo depende do tipo de obra. A renovação poderá ser 
prolongada duas vezes caso as publicações não sejam solicitadas por outro 
leitor;
•    Os prazos de empréstimo deverão ser rigorosamente observados; o não 
cumprimento implicará em multa diária de R$ 1,00 por obra e/ou a doação de 
outra por indicação da Biblioteca;
•    As publicações entregues para o leitor ficarão sob sua responsabilidade 
enquanto estiver em seu poder; este responde por danos e perdas, devendo 
repor a obra ou o seu valor em dinheiro;

Biblioteca

l.luana
Nota
Inserir Monitor de alunos e Assistente de Alunos.
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•    O leitor poderá reservar obras que estejam emprestadas por meio de solicitação 
à atendente. A reserva obedecerá a ordem de solicitações e ficará à disposição do 
leitor por um prazo de dois dias, a contar da data de chegada da obra;
•    As obras de referência, como dicionários, enciclopédias, anuários, 
coletâneas de leis e livros de consultas frequentes destinam-se 
exclusivamente à consulta no Colégio; 
•    Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas e uso de celular. 
•    A Biblioteca promove atividades de incentivo à leitura, como Hora do Conto, 
exposições e aulas orientadas sobre temas de interesse dos estudantes.

Impressão de Trabalhos
•    Para a impressão de documentos diversos o arquivo deverá ser enviado para 
o e-mail da biblioteca, que segue abaixo, ou trazer salvo em dispositivo móvel. 
Os trabalhos para impressão deverão ser encaminhados com antecedência e 
retirados somente no intervalo.
•    Os estudantes não podem realizar cópias ou impressões durante o horário 
de aula.
•    E-mail da biblioteca para impressão de trabalhos: evilyn.jordan@
colegiosmaristas.com.br;
•    Horários de Funcionamento: 7h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-
feira.

Dispõe de Técnicos em Enfermagem para os atendimentos, cuidados com os 
estudantes e o devido encaminhamento para atendimento médico, quando 
necessário. Conforme determinação da Vigilância Sanitária local, e de acordo 
com a Resolução Estadual SESA nº 0318, o setor de Primeiros-socorros NÃO 
fornece medicação. 
O estudante que estiver em tratamento médico e precisar de remédios, 
durante o período de aula, deverá encaminhar à Enfermaria uma solicitação 
por escrito, assinada pelo responsável, com a cópia da receita médica e 
a medicação a ser administrada. O setor também propõe orientação e 
conscientização na Área da Saúde, no ambiente escolar. O preenchimento da 
Ficha de Saúde do estudante, no ato da rematrícula, auxilia nos cuidados e nos 
encaminhamentos coerentes e ágeis. Por isso, é de grande importância que 

Ambulatório
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esteja devidamente preenchida.

Horário de Atendimento: 7h às 19h

Cantina Escolar (serviço terceirizado) 
Horário de funcionamento: 6h30 às 19h.
Telefones: 3373-2916 | E-mail: cantinacorazza@hotmail.com

APP – Associação de Pais e Professores 
Contribui para a melhoria dos processos educacionais do Colégio e aquisição de 
materiais pedagógicos, eventos culturais, formativos e esportivos,
a fim de intensificar a participação das famílias. O Estatuto, a composição da 
Diretoria e outras informações sobre a APP estão no Portal Marista: www.
maristasaoluis.com.br

Acesso ao Colégio
Nos períodos matutino e vespertino as entradas e saídas dos estudantes 
devem ser feitas pelas guaritas do Colégio e entrada da Educação Infantil.

Trabalhos Escolares no Contraturno 
Os estudantes deverão chegar ao Colégio pontualmente 10 minutos antes do 
início de sua atividade complementar. Caso precisem chegar antes do horário 
determinado ou após a atividade, devem dirigir-se à Área de Convivência ou 
Biblioteca. Os alunos da Educação Infantil precisarão estar acompanhados dos 
pais e/ou responsáveis. A presença de estudantes no Colégio sem atividades 
não será permitida.

Selo de Identificação do Veículo
Os pais recebem no início do ano um adesivo que deverá ser colado no carro 
para a identificação. É este adesivo que garante a segurança e o controle de 
entrada e saída dos automóveis da instituição. 
O acesso de alunos às dependências do Colégio ocorrerá por meio de catracas 
eletrônicas, com normativas específicas.

Estruturas Complementares

Orientações Gerais
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Chegadas Tardias
O estudante do 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais ao Ensino Médio 
poderá participar das aulas somente com autorização da Assistente de Alunos. 
No caso de atrasos frequentes (sem justificativa) a escola entrará em contato 
com os pais ou responsáveis. Para estudantes da Educação Infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental I, o responsável que trouxer a criança e estiver atrasado 
deverá solicitar autorização para entrar na sala com a Orientadora Educacional. 
Quando houver atraso para as aulas de acompanhamento (2º Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio), o estudante deverá solicitar autorização para 
a entrada com a Assistente de Alunos. O estudante que chegar atrasado para 
a atividade complementar deverá solicitar autorização com o professor da 
modalidade.

Saídas Antecipadas
Caso o estudante do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio tenha 
necessidade de ausentar-se do Colégio antes do horário de término das 
aulas, somente poderá fazê-lo com autorização por escrito na agenda escolar 
e assinada pelos pais/responsáveis. A mesma deverá ser apresentada à 
Assistente de Alunos, que concederá autorização para a saída. Os estudantes 
da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental deverão apresentar a 
solicitação de saída à Orientadora Educacional. O Período Ampliado deverá 
apresentar a solicitação de saída antecipada diretamente à professora da 
turma.

Uniforme Escolar
O uso do uniforme para todos os estudantes é obrigatório diariamente e deve 
estar identificado. O aluno da Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental 
I e Período Ampliado, na impossibilidade de vir uniformizado, deverá trazer 
justificativa na agenda assinada pelos pais/responsáveis e apresentá-la à 
professora da turma. 
O aluno do 2º ano do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio que não estiver 
uniformizado deverá entregar justificativa à Assistente de Alunos sempre antes 
do início das aulas.
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IMPORTANTE:
• Educação Infantil e Ensino Fundamental: o uniforme completo é composto 
por camiseta, calça, regata, bermuda ou agasalho. É importante destacar 
que para a Educação Infantil a camiseta é azul e para o Ensino Fundamental 
é branca. Para a prática das aulas de Educação Física é necessário o uso de 
uniforme do Colégio, tênis e cabelo preso.
• Ensino Médio: o uniforme é composto por camiseta do Ensino Médio Marista 
de cor branca ou azul, regata, bermuda, moletom do Colégio ou calça jeans 
azul (não poderá estar desfiada ou rasgada). Para a prática da Educação Física 
é necessário o uso de uniforme do Colégio, tênis e cabelo preso. 
• Os estudantes do Terceirão Marista podem utilizar camiseta especial da 
turma em todos os dias da semana.
• Os uniformes escolares estão à venda na Majoka Uniformes na Rua 
Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 1657 – Vila Lenzi, Jaraguá do Sul – SC, 
CEP: 89252-305.

Horário: 8h30 - 12h, 14h - 18h30
Telefone: (47) 3371-8680

O uniforme do Colégio faz parte da Rede Marista de Educação e não pode 
ser comercializado/adquirido em lojas que não são credenciadas pelo Grupo 
Marista.

Outras opções:
www.loja.demorgan.com.br
www.ciadouniforme.com,
www.casadosuniformes.com.br
www.rlauniformes.com.br

• Nas modalidades esportivas é necessário o uso da camiseta do Atleta 
Marista. Adquirir no Setor Financeiro do Marista.

Portal Marista
www.colegiosmaristas.com.br
• Na área restrita de pais do portal, é possível atualizar os dados cadastrais, 
acompanhar o desempenho diário do estudante, visualizar boletins, 
calendários, informações, emitir boletos bancários, fazer rematrícula on-line, 
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matrículas novas e rematrículas do NAC. Para acessá-lo o usuário deverá 
utilizar seu número de matrícula, com login (ou CPF) e a senha enviada pela 
secretaria. 

E-mail
As famílias receberão notícias e comunicados do Colégio via e-mail, conforme 
cadastro no ato da matrícula.

Agenda Escolar
A agenda é um instrumento de organização dos trabalhos escolares do 
estudante e de comunicação entre a família e o Colégio. Os comunicados 
deverão ser registrados e assinados. É obrigação do estudante trazer a agenda 
diariamente consigo e em condições adequadas ao uso. As agendas serão 
entregues no início das aulas pela APP, Associação de Pais e Professores, aos 
alunos que estão em dia com o pagamento.

Achados e Perdidos
O Colégio não se responsabiliza por objetos perdidos e nem arca com o 
prejuízo dos mesmos. Os objetos encontrados ficam na sala da Assistência 
de Alunos e na Educação Infantil com a Orientadora Escolar. Se o material 
não for retirado até o final do ano, será doado para instituições assistenciais. 
Sugerimos aos pais que identifiquem todo o material de seus filhos com nome 
e turma.

Armários dos Estudantes
O Colégio disponibiliza aos estudantes alguns armários no pátio interno para 
locação anual. A solicitação deverá ser feita no Núcleo Psicopedagógico com 
a auxiliar de núcleo. Sugerimos o uso desses armários para os estudantes do 
sexto ao nono ano do Ensino Fundamental - Anos Finais.

Composição das Classes
A formação de turmas é de exclusiva competência do Colégio (conforme 
contrato de prestação de serviços educacionais). As turmas são heterogêneas, 
obedecendo aos critérios educacionais e respeitando as indicações do 
conselho de classe estabelecidas pelos professores, coordenadores e 
assistentes do Núcleo Psicopedagógico.
A partir do 2º ano do Ensino Fundamental a formação de turmas com 
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mudanças entre os alunos ocorre anualmente.

Tarefa de Casa
Destacamos algumas funções da tarefa de casa: promover a fixação do 
que foi estudado; desencadear uma investigação mobilizadora para as 
próximas aprendizagens; oferecer possibilidades de observar obstáculos e 
superações no aprender; colaborar no repertório de diálogo entre pais, filhos, 
escola e aprendizagens; mobilizar no aluno a construção de uma relação de 
responsabilidade e autonomia; desenvolver a formação de hábitos de estudo. É 
imprescindível que as tarefas sejam entregues ao professor no dia seguinte ao 
seu envio ou na data combinada. A partir do 2º ano do Ensino Fundamental I as 
atividades são postadas em TAREFAS e o registro do não cumprimento delas 
é postado no Registro Escolar, o qual pode ser acompanhado pelas famílias 
mediante acesso ao Portal.

O acesso aos computadores do Colégio, bem como à rede Wi-Fi, será 
permitido APENAS para fins acadêmicos (trabalhos, pesquisas, acesso às 
plataformas de ensino) e está submetido a um filtro de conteúdo de internet. 
IMPORTANTE: para acesso à rede e computadores do Colégio, é necessário 
que o estudante tenha em mãos seu número de matrícula e senha (a mesma 
utilizada para acessar o portal).

WebAluno

1) Acesse: maristasaoluis.com.br ou aluno.marista.org.br
2) Selecione o tipo de login que deseja realizar: Responsável ou Aluno

Recursos de Aprendizagem
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3) Na janela de Login digite:
• Aluno: Nº de matrícula e senha
• Responsável: CPF e senha

*Os logins e senhas são enviados por e-mail. Verifique sempre sua caixa 
e SPAM e, caso encontre dificuldades para logar com seu usuário de 
responsável, clique em recuperar senha. Se o problema for com usuário de 
aluno, entre em contato com o setor de TI do Colégio através do e-mail:
matricula@colegiosmaristas.com.br.

WebAluno
Neste sistema estão disponíveis os links de redirecionamento de todos os 
recursos utilizados, como Blackboard e E-mail Institucional, podendo ser 
acessados por meio do Menu. Além de registros escolares, tarefas, grade e 
notas.
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Web Responsável
Neste módulo, estão disponíveis todos os recursos para acompanhamento da 
vida escolar do estudante. Recursos como Blackboard, Notas Parciais, Boletim, 
Ficha de Saúde, Grade Horária, Registros Escolares (ocorrências) e Tarefas. 
Também estão disponíveis boletos e acordos financeiros.

Dispomos também de licenças do Microsoft Office 365 e Minecraft.
Para ter acesso, basta acessar webmail.marista.edu.br, entrar com a sua conta 
de aluno Microsoft, suamatricula@colegiosmaristas.com.br, e senha (a mesma 
do portal).
Clique em Instalar Office, realize o download do arquivo e faça a instalação. 
Após concluída a instalação, o aplicativo solicitará login com sua conta de 
aluno Microsoft.
Cada conta de aluno dá direito a cinco licenças, ou seja, você poderá instalar o 
pacote Office 365 em até cinco dispositivos diferentes.
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O Minecraft Education Edition está disponível para iPads e computadores 
com Windows 10. Basta realizar o download na sua loja de aplicativos. Quando 
solicitar login, entre com sua conta de aluno Microsoft.

Avaliação a Serviço da Aprendizagem
O ensino, a aprendizagem e a avaliação acontecem de maneira integrada 
no cotidiano. Isso significa que, em momentos de ensino e aprendizagem, 
o professor também avalia seus estudantes, sendo que estes momentos 
também promovem a construção do conhecimento. O educador utiliza 
recursos, metodologias e instrumentos diversos que buscam a regulação 
da aprendizagem por meio da diferenciação das intervenções e das práticas 
pedagógicas. Ele estabelece um diálogo com os alunos, explicitando os 
objetivos a atingir e as estratégias que serão adotadas. O aluno é avaliado em 
cada um dos objetivos traçados para os diferentes componentes curriculares. 
Para isso, são utilizadas observações feitas em sala, cadernos, atividades 
avaliativas (provas), atividades de produção, trabalhos em grupo, roteiros de 
estudo, etc.
O ano letivo da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais é organizado em semestres, sendo que, ao término de cada período, a 
comunicação da avaliação é realizada por meio de relatório descritivo.
Do 2º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais ao Ensino Médio, o ano letivo 
é organizado em três trimestres. Ao final de cada um deles, o estudante e sua 
família podem acessar o relatório de avaliação na internet por meio do site:
www.colegiosmaristasaoluis.com.br (a senha de acesso é particular e deverá 
ser retirada na secretaria).

Do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, os resultados obtidos 
pelos estudantes serão comunicados por notas de 0 a 10, com intervalos de 0,5 
ponto. Se o estudante apresentar objetivos com notas abaixo de 7,0 pontos, 
será orientado pelo professor para superação das dificuldades diagnosticadas.
Esse acompanhamento de aprendizagem/recuperação acontece:
• Na própria sala de aula, quando o conteúdo trabalhado na sequência
tiver relação com o anterior;
• Em momentos previamente agendados, com aulas de apoio, convocação dos 
estudantes para aula de acompanhamento e/ou para a Sala de Estudos ou 
oficinas de aprendizagem em contraturno.
Ao estudante, cabe atuar como protagonista de sua aprendizagem, dedicando-
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se e esforçando-se diante de suas necessidades. Ao educador cabe intensificar 
sua ação mediadora na construção do conhecimento.

Ausência em Avaliações e Solicitação de Segunda 
Chamada
Caso o aluno perca a avaliação prevista no Calendário Escolar, somente terá 
direito à segunda chamada mediante a apresentação de atestado médico, 
atestado de óbito de parente próximo, declaração de representação esportiva 
ou Pastoral ou se estiver matriculado em Órgão de Formação de Reserva e que 
seja obrigado a faltar em suas atividades civis.
O responsável pelo aluno deve protocolar requerimento solicitando nova 
avaliação, no setor financeiro do estabelecimento de ensino, em até 48 
(quarenta e oito ) horas úteis após a realização da avaliação. 
No caso de viagem ou faltas justificadas com antecedência, o estudante terá 
direito à prova de segunda chamada mediante o pagamento de R$ 30,00 para 
cada prova que perdeu, de cada componente curricular. 
O pagamento deve ser feito no setor financeiro do Colégio.

Nascemos e crescemos em sociedade. Nela, aprendemos, construímos 
autonomia e identidade, modificamos e somos modificados na apropriação e 
na produção de cultura.
Para caminharmos juntos, num ambiente fraterno, integrado e cooperativo, 
favorável ao aprendizado pleno, é necessário o cumprimento das 
determinações do Regimento Interno, devidamente amparadas pela legislação 
vigor e pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que regem 
a organização de nossas atividades escolares. O Regimento Escolar está 
disponível na Secretaria e pode ser consultado em qualquer época do ano. 
Também devemos ter em mente a identidade e a natureza da instituição de 
Ensino Marista: é católica e tem por objetivo a formação integral, alicerçada 
nos valores do evangelho, salvaguardados o respeito e o diálogo inter-religioso 
e ecumênico.
Postura dos pais/responsáveis com relação aos colegas de seus filhos e outros 
educandos: as crianças e os adolescentes são amparadas por direitos que 
proporcionam o seu desenvolvimento global. Pedimos aos pais/responsáveis 
que não abordem diretamente filhos de outrem no interior da escola para 

Normas de Convivência

l.luana
Riscado
Substituir: A solicitação deverá ser feita no Núcleo Psicopedagógico, com a Assistente Pedagógica.
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resolver questões de relacionamento interpessoal. Nesses casos, devem 
encaminhar suas queixas/sugestões para os Núcleos Psicopedagógicos, que 
são os responsáveis diretos por tomar as devidas providências.
Manifestações de namoro: o Colégio é um espaço de convivência, uma 
comunidade com regras, públicos e características próprias. Em respeito 
à diversidade geracional, ao bom senso com relação às condutas sociais e 
para evitar abusos e mal-entendidos, manifestações de namoro não serão 
permitidas no Colégio e em suas imediações.
Redes sociais: a ética nos relacionamentos indiretos pelos meios tecnológicos 
é fundamental. As novas tecnologias devem ser utilizadas em prol do 
crescimento humano em todas as suas dimensões: espiritual, intelectual, 
afetiva, comunitária, profissional, etc, e não para denegrir a imagem de quem 
quer que seja, ou promover agressões e danos morais. A utilização inadequada 
desses meios de comunicação poderá gerar responsabilidade legal aos 
envolvidos e seus responsáveis.
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DIREITOS DO ESTUDANTE

DEVERES DO ESTUDANTE

Conforme Regimento Escolar, ao estudante ficam assegurados os seguintes
direitos:
I. Receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para 
a realização de suas atividades escolares, bem como usufruir de todos os 
benefícios de caráter religioso, educativo, cultural, social e recreativo que o 
Colégio proporciona;
II. Ser tratado com respeito pelos colegas, educadores e funcionários do 
Colégio;
III. Tomar conhecimento dos resultados do seu aproveitamento escolar e 
da sua frequência;
IV. Fazer uso dos espaços oferecidos pelo Colégio, obedecendo ao 
regulamento próprio;
V. Participar de atividades esportivas e culturais promovidas pelo 
Colégio;
VI. Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares ou em 
qualquer disciplina e solicitar ao professor e à Assessoria Psicopedagógica 
auxílio e orientação;
VII. Ser informado da proposta educativa e do sistema de avaliação do 
Colégio;
VIII. Requerer transferência, matrícula ou cancelamento desta pelos pais 
ou responsáveis;
IX. Solicitar no prazo estabelecido requerimento com a Auxiliar de Núcleo 
para realização de avaliação de 2ª chamada;
X. Sugerir medidas que possam melhorar o funcionamento da Unidade 
Escolar.

O estudante terá os seguintes deveres:
I. Frequentar com assiduidade as aulas e demais atividades escolares, 
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respeitando colegas, educadores e funcionários, e dedicando-se ao 
aproveitamento do ensino ministrado;
II. Portar a agenda escolar Marista, o material escolar em condições de 
uso e estar uniformizado;
III. Tratar a todos com respeito nas adversidades e promover a harmonia 
no ambiente escolar;
IV. Zelar pela limpeza e conservação das instalações, do mobiliário e do 
material escolar;
V. Indenizar danos que venha causar às pessoas ou ao patrimônio do 
Colégio;
VI. Apresentar aos pais/responsáveis todos os comunicados enviados 
pelo Colégio;
VII. Apresentar a assinatura dos pais e/ou responsáveis ao educador, 
coordenação e direção, quando solicitado em agenda ou atividades com as 
respectivas datas da rubrica;
VIII. Objetos e dinheiro de estudantes não são de responsabilidade do 
Colégio, nem passíveis de qualquer indenização por perda, extravio ou outra 
razão qualquer. Recomenda-se identificar os objetos pessoais;
IX. Entrar e sair do Colégio pelos locais autorizados para pedestres e 
informar na pasta de registro da guarita qual atividade fará no contraturno;
X. Permanecer em sala na troca de aulas.

I. Trazer para o estabelecimento material de qualquer natureza que não 
esteja relacionado às atividades escolares;
II. Empregar meios fraudulentos nas avaliações e rasurar ou falsificar 
documentos ou assinaturas em comunicados escolares;
III. Imprimir ou distribuir publicações sem prévio conhecimento da 
Direção ou Coordenações;
IV. Agredir fisicamente ou verbalmente ou ainda expor colegas, 
funcionários ou professores a situações vexatórias;
V. Fumar ou ingerir bebida alcoólica nas dependências do Colégio, 

É VEDADO AO ESTUDANTE
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durante atividades pedagógicas fora do espaço escolar ou proximidades;
VI. Ausentar-se da sala de aula – seja valendo-se da chamada às 
Coordenações, da ida ao banheiro, da hora da Educação Física ou sob qualquer 
outro pretexto;
VII. Portar ou usar aparelho celular ou eletrônico (similares) no ambiente 
escolar, conforme a Lei Estadual n° 14.363, de 25 de janeiro de 2008. Estes 
aparelhos devem permanecer desligados durante as atividades escolares e 
avaliações. Caso o aluno manuseie ou o mantenha ativo, ele será recolhido 
pelo professor e entregue à Assistente de Alunos, que o devolverá somente 
ao responsável. Diante da reincidência destas atitudes, o Colégio adotará as 
medidas disciplinares socioeducativas;
VIII. Manifestações ostensivas de namoro no ambiente escolar;
IX. Sem prévia autorização da direção e coordenações, a ninguém é 
permitido: arrecadar dinheiro, vender rifas, fazer coletas ou vender objetos 
dentro do Colégio; organizar excursões e festas com alunos ou em nome 
deles; fornecer nomes, endereços, telefones de estudantes, professores e 
funcionários; fazer comemorações de aniversários, amigo secreto ou similares 
em sala de aula. Tais atividades serão permitidas em horários e lugares 
adequados;
X. Utilizar meios tecnológicos de comunicação e informação para 
divulgar quaisquer manifestações de preconceito ou difamação contra o 
Estabelecimento ou Comunidade Educativa: estudantes, pais, professores e 
funcionários do Colégio;
XI. Permanecer no Colégio sem atividades definidas;
XII. Sair da sala de aula no intervalo das aulas.

Observação: estas medidas não são adotadas para alunos da Educação Infantil 
e 1º ano do Ensino Fundamental.
Os estudantes que incorrerem em faltas disciplinares ou contra o Regimento 
Interno receberão as seguintes medidas:

MEDIDAS DISCIPLINARES SOCIOEDUCATIVAS
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a. Advertência verbal e anotação no e-boletim;
b. Advertência por escrito;
c. Obrigação de reparar os danos;
d. Prestação de serviço à comunidade interna escolar;
e. Afastamento educativo;
f. Na reincidência, o estudante poderá receber a transferência consensual 
entre a família e a escola.

Importante:

O estudante afastado da sala de aula durante a avaliação da aprendizagem 
não terá direito a nova verificação se o afastamento se der em virtude do 
emprego de meios fraudulentos e falta de disciplina. Advertências escritas 
ou afastamento educativo, quando enviados para serem assinados pelos pais 
ou responsáveis, devem ser devolvidos à Assistência de Alunos no início das 
aulas, após o retorno do estudante.
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Período Ampliado

Visando uma educação ainda mais completa para seu filho, o Colégio 
Marista São Luís oferece para os alunos da Educação Infantil ao 8º ano 
do Ensino Fundamental - Anos Finais o Período Ampliado. Nossa proposta 
busca desenvolver as relações interpessoais por meio do convívio entre 
os estudantes e educadores nas atividades pedagógicas, recreativas, 
culturais e esportivas. Nessa perspectiva, a educação em tempo ampliado 
requer uma prática que compreenda o ser humano em sua integralidade e 
em suas múltiplas relações, dimensões e saberes. Pensando na formação 
dos nossos estudantes, proporcionamos uma estrutura organizada que 
valoriza a qualidade dos processos de aprendizagem durante este tempo 
que passam na escola. Acreditando nos valores de uma formação integral 
e na educação como mediadora da construção da cidadania, realizamos 
o Projeto de Leitura de Mundo, com o objetivo de desenvolver em nossas 
crianças a cultura da consciência pessoal e planetária. Por meio dos 
projetos, os estudantes podem comunicar seus pensamentos e saberes, 
seus sentimentos e sua imaginação, utilizando múltiplas linguagens. O 
brincar também tem seu espaço entre as atividades propostas, pois é por 
meio das brincadeiras que a criança investiga, explora o que há ao seu 
redor e estabelece relações com o mundo. Nesse sentido, com a ampliação 
do tempo de permanência do aluno na escola, temos a oportunidade 
de aumentar a formação pessoal, social e acadêmica, favorecendo a 
construção de identidade e autonomia.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 12h às 17h50

Os pais de alunos do Período Ampliado têm uma flexibilidade no horário de 
saída dos alunos.
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Turmas e Atividades

Ampliado Educação Infantil 
(estudantes do Infantil 2 e 3)

•     Almoço 
•     Higiene 
•     Descanso 
•     Artes 
•     Expressão Corporal 
•     Recreação e Lazer 
•     Oficinas Pedagógicas/Projetos
•     Atividade Lúdica 
•     Biblioteca
•     Ateliê do Sabor 
•     Horta/Paisagismo 
•     Musicalização
•     Tecnologia Educacional

Composição das Turmas
A formação de turmas é de exclusiva competência do Colégio, conforme contrato 
de prestação de serviços educacionais. As turmas são heterogêneas, obedecendo 
aos critérios educacionais e respeitando a demanda de alunos e faixa etária.

Alimentação
A cantina do Colégio é terceirizada e os contratos e pagamentos deverão ser 
realizados diretamente com a mesma. Importante: uma cópia do contrato da 
cantina deverá ser entregue na Coordenação Psicopedagógica.
O cardápio do mês está no Postal Marista: www.maristasaoluis.com.br

Ampliado Ensino Fundamental 
(estudantes do 1º ao 8°ano do 
Ensino Fundamental)
A turma do Ampliado tem a modalidade de 
dois a cinco dias por semana. A escolha dos 
dias fica a critério da família. No entanto, as 
atividades são determinadas pelo Colégio.

•     Almoço 
•     Higiene 
•     Descanso (alunos do 1º e 2º ano) 
•     Acompanhamento Pedagógico 
•     Tarefas e horário de estudos 
•     Tecnologia Educacional
•     Atividades Lúdicas 
•     Ateliê do Sabor 
•     Atividades Esportivas
•     Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
•     Biblioteca e Projeto Construindo Leitores
•     Projetos Pedagógicos
•     Laboratório de Ciências 
•     Recreação e Lazer 
•     Projeto Arte e Cultura
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Desenvolve-se a autonomia das crianças através de atividades significativas, 
tornando-as participativas na construção do conhecimento. É uma fase de 
intensas descobertas, emoções, habilidades sociais e domínio do espaço e do 
corpo. Para esse desenvolvimento, faz-se necessário o trabalho com múltiplas 
linguagens: música, dança, teatro, modelagem, histórias, ritmo, pintura, mídias 
digitais, pesquisas de campo, laboratório de ciências, projetos diferenciados e 
divertidos. Aprender brincando é o desafio do Colégio Marista São Luís.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO MATUTINO:
7h30 às 12h.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO VESPERTINO:
13h20 às 17h50. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO: 
7h15 às 12h | 13h às 17h50.
Início das aulas: 4 e 5 de fevereiro. 
Dia 4 para os alunos da Educação Infantil 1, 2 
e 3 e Ensino Médio e dia 5 para os alunos da 
Educação Infantil 4 e 5 e Ensino Fundamental. 

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
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Processo Avaliativo
Parecer descritivo semestral, que será entregue em agosto e dezembro. 
Atendimento pedagógico semestral ao pais - momento de conversa entre 
professor e responsáveis para abordar o processo de aprendizagem do aluno.

IMPORTANTE:
Os casos comprovados de INCLUSÃO (com laudos médicos) receberão 
acompanhamento e processo avaliativo adequado, de acordo com as normas 
do Colégio para tal procedimento. As famílias deverão procurar a Coordenação 
Psicopedagógica para organizar o processo interno para o atendimento 
diferenciado.

Comunicação de Faltas e Atrasos
Os pais ou responsáveis deverão registrar na agenda o motivo e a ciência das 
faltas ou atrasos de seus filhos. Por questões de segurança, da mesma forma 
os pais ou responsáveis devem informar as saídas antecipadas pela agenda e 
não por telefone.
Observação: a escola entrará em contato em caso de dúvida para liberar a 
criança.

Atendimento aos Pais/Responsáveis
Os pais ou responsáveis devem comparecer às reuniões e atendimentos 
pedagógicos individuais previamente agendados com a professora. Além disso, 
os pais ou responsáveis podem agendar reuniões individuais, conforme a 
necessidade.

Aniversários
O Colégio Marista São Luís homenageia o estudante no dia de seu 
aniversário e as comemorações são coletivas na última sexta-feira do mês. A 
comemoração é coletiva para as crianças. As professoras combinam com os 
pais e responsáveis dos aniversariantes do mês o que cada família trará para 
partilhar. Não há necessidade de distribuirmos convites para os aniversários 
no Colégio e não serão partilhadas lembrancinhas de festa. Os convites para 
festas fora do ambiente escolar serão enviados via agenda se destinados 
a todas as crianças da turma. Caso contrário, pedimos, por gentileza, que 
a família os entregue fora do ambiente escolar. Não é permitido o envio de 
presentes e lembranças ao aniversariante.
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Passeios e Saídas Pedagógicas
Os passeios e saídas pedagógicas serão comunicados antecipadamente via 
agenda, sendo obrigatória a autorização dos responsáveis por escrito. 

Festas e Apresentações
Na Educação infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, este aspecto é ainda 
mais reforçado e presente no cotidiano, pois a alegria festiva é linguagem 
natural da criança pequena. É importante a presença das famílias nos eventos 
da escola, valorizando a participação das crianças ao longo de todo o processo. 
As famílias são comunicadas dos eventos por meio de convites enviados pela 
agenda do estudante e Portal Marista.

Alimentação
A cantina do Colégio é terceirizada e os contratos e pagamentos deverão ser 
realizados diretamente com a mesma. Por isso, temos duas opções em relação 
ao lanche das crianças: trazer de casa ou contratar os serviços da cantina.

Faltas
Devem ser justificadas na agenda ou com atestado médico e devidamente 
comunicadas ao professor da turma.
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Tem como objetivo desenvolver competências e habilidades, além de construir 
valores, objetivando criar vínculos positivos do aluno com os estudos. A 
proposta pedagógica deste segmento leva as crianças a explorar diferentes 
culturas e linguagens, ampliando sua bagagem intelectual, cultural, social e 
política. É o ponto de partida para que os alunos mostrem sua voz, debatam 
diferentes assuntos e comecem a adotar um posicionamento crítico em 
relação à sociedade e ao mundo.
Muitos são os projetos desenvolvidos no Ensino Fundamental, entre eles 
o Projeto de Intervenção Social que constitui-se como uma situação de 
aprendizagem que potencializa vivências significativas de protagonismos 
compartilhados entre estudantes, adultos/professores e saberes, que 
promovem uma leitura da realidade e tomadas de posições dos sujeitos 
escolares para ir ao encontro das situações apresentadas no entorno/contexto 
sócio-histórico em que vivem. A partir disso, eles são convidados a pensar 
em soluções viáveis, criativas e promotoras do bem comum, “que aderem ao 
movimento da comunidade humana na busca de alternativas para superar a 
exclusão, a má distribuição de renda, a desvalorização da vida, a degradação do 
ambiente e as violências” (UMBRASIL, 2016, p. 17), repercutindo os modos de 
ler, de agir, de ser e de estar no mundo, ao mesmo tempo em que favorecem a 
construção de projetos de vida de todos os envolvidos.

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO MATUTINO:
7h30 às 12h.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO VESPERTINO:
13h20 às 17h50. 

Obs.: as aulas de acompanhamento no 
contraturno acontecem conforme calendário 
próprio.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO: 
7h15 às 12h | 13h15 às 17h50.
Obs.: solicitamos aos familiares que não 
permaneçam nos corredores e portas de salas 
de aula.
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Processo Avaliativo
O Sistema Avaliativo é organizado com objetivos trimestrais para os diferentes 
componentes curriculares (disciplinas). O desempenho do estudante é 
comunicado por meio de registros avaliativos desenvolvidos ao longo do 
trimestre e também pelo boletim, disponibilizado no Portal Marista através 
do acesso restrito ou diretamente no Sistema Prime Web Aluno/Web 
Responsável. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem leva em conta 
os objetivos das séries relacionados aos conteúdos conceituais, factuais, 
procedimentais e atitudinais propostos no plano curricular do ano letivo. 
Também considera a assiduidade do estudante ao longo do ano. Buscando 
precisar o progresso das aprendizagens dos estudantes, cada objetivo possui 
seus indicadores de aprendizagem. A aprendizagem alcançada pelo estudante 
é representada por uma escala numérica de notas que varia de 0,0 a 10,0 sem 
arredondamentos de décimos.
O desempenho mínimo esperado para as aprendizagens em cada objetivo 
corresponde à nota 7,0. As notas inferiores a este valor comunicam que o 
estudante não atingiu o desempenho mínimo esperado no objetivo proposto 
para o período, necessitando de recuperação. O aluno com nota abaixo de 7,0 
realizará a RECUPERAÇÃO. A recuperação substitui a nota trimestral, caso 
seja maior, mas somente da parte relativa às provas (7,0 pontos), ou seja, o 
valor da parte diversificada (3,0 pontos) é mantido, não há recuperação da 
parte diversificada. No Ensino Fundamental Anos Iniciais, os estudantes 
realizam provas parciais valendo 3,0 pontos, as quais acontecem no meio do 
trimestre para avaliar parte do objetivo; e provas globalizantes realizadas ao 
final do trimestre para avaliar a completude do objetivo, valendo 4,0 pontos; 
além da parte diversificada, que vale 3,0 pontos na nota. A composição da 
nota referente à parte diversificada é constituída de atividades avaliadas ao 
longo do processo de ensino-aprendizagem, potencializando sua regulagem 
contínua.

Obs.: O componente curricular de Educação Física terá uma pauta de 
observação própria para avaliação dos estudantes. Os componentes de Arte 
e Língua Inglesa possuem processos de avaliações específicas de acordo 
com o Plano de Ensino e estão informados nas Orientações Educacionais 
disponíveis no Sistema Prime.
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A disciplina de Ensino Religioso na escola Marista assegura o respeito à 
diversidade cultural e religiosa presente nas famílias dos estudantes e na 
sociedade brasileira, visto que promove a compreensão, interpretação e 
ressignificação da religiosidade e do fenômeno religioso em suas diferentes 
manifestações históricas, linguagens e paisagens religiosas presentes 
nas culturas e nas sociedades. Desta forma, não providencia a adesão 
dos estudantes à determinada confissão religiosa (UNIÃO MARISTA DO 
BRASIL, 2016b, p. 41-42). Esta disciplina é obrigatória, pois integra a proposta 
pedagógica da instituição.

IMPORTANTE: 
Os casos comprovados de INCLUSÃO (com laudos médicos) receberão 
acompanhamento e processo avaliativo adequado, de acordo com as normas 
do Colégio. Para tal procedimento as famílias deverão procurar a Coordenação 
Psicopedagógica para organizar o atendimento diferenciado.

Sistema de Promoção
Ao término do ano letivo o estudante deverá ter nota 7,0 nos objetivos de cada 
componente curricular para ser considerado aprovado, além de fre-
quência de 75% dos dias letivos.

Tarefas e Trabalhos
Trabalhos, tarefas e atividades escolares devem ser entregues na data 
marcada pelo professor. A nota será 30% menor comparada com a atribuída 
às atividades apresentadas no prazo - exceto nos casos de atestado médico e 
justificativa plausível ou antecipada.

Segunda Chamada
No caso de faltas em dias de avaliações, para requerer prova(s) de 2ª chamada, 
é necessário dirigir-se ao setor financeiro em até 48 horas após o retorno 
do estudante à escola. Estará isento de taxa de pagamento o estudante 
que apresentar atestado médico, de óbito familiar ou declaração oficial de 
participação em atividades esportivas, religiosas e culturais. Em caso de 
viagem, a família deverá comunicar o Colégio antecipadamente. Neste caso, 
o estudante pagará o valor de R$ 30,00 por prova. Não serão aceitos pedidos 
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de prova fora do prazo de 48 horas ou feitos na mesma data da aplicação das 
provas. As provas de 2ª chamada do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
serão realizadas semanalmente, no período das aulas de acompanhamento, 
conforme o horário da turma.

Faltas
As faltas devem ser justificadas na agenda ou com atestado médico e 
devidamente apresentadas à Assistente de Alunos. É de responsabilidade do 
estudante faltante informar-se na área restrita (WebAluno) do Portal Marista 
ou com os colegas de sala para saber conteúdos e tarefas designados nos dias 
em que faltou para estudá-los e realizá-los nas datas previstas.

Registros Escolares 
Registros escolares: são registrados no Portal Marista os atrasos, 
saídas antecipadas, atendimentos, situações comportamentais e 
atitudinais, supervisão de tarefas e trabalhos com o objetivo de facilitar o 
acompanhamento escolar dos estudantes. Quando o comunicado escolar 
é encaminhado aos pais dos estudantes, o envio fica registrado e a família 
poderá conferir o informe no Portal Marista. Este comunicado deverá retornar 
imediatamente assinado pelos responsáveis. Os pais recebem no ato da 
matrícula login e senha deste serviço para consultar via Portal Marista.

Boletins
Os boletins estarão disponíveis virtualmente aos estudantes ao término dos 
trimestres, conforme o calendário letivo.

Atendimento aos Pais/Responsáveis de Estudantes
Os pais devem comparecer às reuniões conforme o calendário escolar. Para 
conversar com os professores ou com a Orientadora Educacional, os pais 
devem comparecer ao atendimento previamente agendado ou solicitá-lo, 
sempre que acharem necessário. Além disso, cada família e/ou estudante 
poderá acessar o portal Marista (área restrita) para acompanhar os registros 
escolares.
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Alimentação
A cantina do Colégio é terceirizada e os contratos e pagamentos deverão ser 
realizados diretamente com a mesma. Por isso, temos duas opções em relação 
ao lanche das crianças: trazer de casa ou contratar os serviços da cantina.

Estudos de Meio
Estudos de meio, palestras internas, visitas técnicas, passeios de estudo, 
visitas a parques, museus ou teatros serão comunicados antecipadamente por 
meio de informes escritos, com programação.
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Inicia-se no 6º ano e se estende até o 9º ano do Ensino Fundamental 
Anos Finais, propiciando a construção de habilidades cognitivas, além de 
possibilitar que elas sejam utilizadas em situações contextualizadas e com 
autonomia, aprimorando as competências e habilidades e fortalecendo os 
valores que auxiliam o aluno a enfrentar os desafios da vida.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO MATUTINO:
9º ANO: segunda, quarta, quinta e sexta-feira: 7h30 às 
12h. Na terça-feira: 7h30 às 12h50.
Obs.: solicitamos aos familiares que não permaneçam 
nos corredores e portas de salas de aula.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO: 
7h15 às 12h | 13h às 17h50

Início das aulas:
a)     Ensino Médio, Infantil 2 e 3: 4 de fevereiro.
b)     Infantil 4 e 5 e Ensino Fundamental Anos Iniciais 
e Finais: 5 de fevereiro.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) - Séries Finais
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Processo Avaliativo
Conforme regimento escolar, as avaliações têm por objetivo verificar o 
desempenho global do processo de aprendizagem e visam à superação das 
dificuldades, ao reforço dos aspectos positivos e à promoção de meios para 
a melhoria do ensino e da aprendizagem. As avaliações serão realizadas 
conforme calendário de provas, que possuem peso 8,0 e a parte diversificada 
(trabalhos e tarefas de casa), peso 2,0. A avaliação será diagnóstica, contínua, 
progressiva, permanente e somativa com registro de nota e cuja finalidade 
é acompanhar e aperfeiçoar o progresso na aprendizagem dos estudantes, 
obedecendo à ordenação e sequência do ensino, bem como à orientação do 
currículo. Como instrumentos e técnicas de avaliação, serão realizadas provas 
de aproveitamento oral e escrito, tarefas específicas, trabalhos de pesquisa 
individuais e em equipe e outros instrumentos oportunos, a critério do 
professor.

IMPORTANTE: os casos comprovados de INCLUSÃO (com laudos médicos) 
receberão acompanhamento e correção diferenciada no processo avaliativo, 
de acordo com as normas do Colégio para tal procedimento. As famílias 
deverão procurar a Coordenação de Segmento para organizar o atendimento 
diferenciado.

O Sistema Avaliativo é comunicado por meio de registros desenvolvidos ao 
longo do trimestre e também pelo boletim, disponibilizado no Portal Marista. 
Os níveis de aprendizagem são comunicados com notas de 0 a 10 (zero a dez). 
As avaliações serão realizadas conforme calendário de provas, sendo as provas 
com peso 8,0 e a parte diversificada (trabalhos e tarefas de casa) com peso 
2,0. Avalia-se o todo durante o percurso dessa conquista, pois as atividades 
realizadas revelam não somente o que se conseguiu aprender de novo, como 
também os obstáculos presentes na aprendizagem.

•    Se o aluno não conseguir atingir 7,0 em cada objetivo dos componentes 
curriculares, ele realizará a RECUPERAÇÃO, que substitui a nota trimestral, 
caso seja maior, mas somente a parte relativa às provas. Ou seja, o valor 
da parte diversificada é mantido e o estudante carrega para a recuperação, 
somando ao resultado, o valor dessa prova.
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•    O aluno será retido na série caso não atinja o rendimento escolar de média 
7,0. Casos diferentes serão analisados pelo Conselho de Classe.

IMPORTANTE: os casos comprovados de INCLUSÃO (com laudos médicos) 
receberão acompanhamento e processo avaliativo adequado, de acordo com 
as normas do Colégio para tal procedimento. As famílias deverão procurar 
a Coordenação Psicopedagógica para organizar o processo interno para o 
atendimento diferenciado.

Sistema de Promoção
Com a avaliação de nota qualificada, ao término do ano letivo o estudante 
deverá ter nota 7,0 em cada objetivo de componente curricular para ser 
considerado aprovado e frequência de 75% dos dias letivos.

Tarefas e Trabalhos
Trabalhos, tarefas e atividades escolares devem ser entregues na data marcada 
pelo professor, após a qual recebe nota 30% menor comparada com a atribuída 
às atividades apresentadas no prazo e de acordo com o contrato didático de 
cada disciplina, salvo em casos de atestado médico e justificativa plausível ou 
antecipada. Esta nota compõe a parte diversificada com peso 2,0.

Segunda Chamada
No caso de faltas em dias de avaliações, para requerer prova(s) de 2ª chamada 
é necessário dirigir-se ao Setor Financeiro em até 48 horas após o retorno 
do estudante à escola. Estará isento de taxa de pagamento o estudante 
que apresentar atestado médico, de óbito familiar ou declaração oficial de 
participação em atividades esportivas, religiosas e culturais. Em caso de 
viagem, somente será autorizado com justificativa descrita antecipadamente 
na agenda ou com a presença dos pais no Colégio. Neste caso, o estudante 
pagará o valor de R$ 30,00 por prova. Não serão aceitos pedidos de prova fora 
do prazo de 48 horas ou feitos na mesma data da aplicação das provas. As 
provas de 2ª chamada do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental serão realizadas 
quinzenalmente, conforme calendário de provas, no contra turno.
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IMPORTANTE: o componente curricular de Educação Física terá uma pauta 
de observação própria para avaliação dos estudantes.
Os resultados da avaliação a cada trimestre serão expressos por notas na 
escala de 1 a 10, com intervalos de décimos. 
Os resultados trimestrais, anuais e finais serão transcritos pela secretaria nos 
documentos escolares e comunicados aos estudantes ou responsáveis por 
instrumentos próprios.

IMPORTANTE: serão considerados aprovados, antes da recuperação final de 
estudos, os estudantes que apresentarem: frequência igual ou superior a 75% 
e média anual igual ou superior a 7,0 (sete). 

Serão considerados reprovados, antes da recuperação final de estudos, os 
estudantes que apresentarem:

I. frequência inferior a 75% dos dias letivos com qualquer média anual.
II. qualquer frequência e média anual inferior a 3,0.
Caberá ao Conselho de Classe decidir a aprovação ou reprovação de 
estudantes em situações especiais. Os casos de inclusão deverão estar 
devidamente documentados para que possam ter avaliação diferenciada.

Revisão dos Resultados
A revisão dos resultados das avaliações poderá ser requerida, no prazo de dois 
dias úteis, a partir da sua divulgação dos resultados, mediante requerimento 
solicitado na secretaria escolar. Segue o trâmite para a revisão:

1. O responsável deve solicitar por escrito, na secretaria escolar, a revisão da 
prova do estudante, se este for menor de idade;
2.  Agendamento da data da revisão da prova pelo Núcleo Psicopedagógico;
3. A realização da revisão acontecerá com a presença do professor do 
componente curricular, representante de Núcleo Psicopedagógico, estudante, 
família e professor especialista contratado pela família para acompanhar a 
revisão;
4. Registro de ata com o resultado da revisão e assinatura de todos os 
presentes.
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Observação: os trâmites acima citados são os resultados finais no Colégio. 
Para o caso de não aceite do resultado apresentado, a família deverá recorrer 
às instâncias superiores na área educacional, conforme legislação vigente. 

Recuperação de Estudos
A recuperação de estudos é direito do estudante, independente do nível 
de apropriação dos conhecimentos básicos. Destina-se a estudantes de 
aproveitamento escolar insuficiente, visando à melhoria do ensino e da 
aprendizagem, sendo proporcionada paralelamente ao ano letivo. O Colégio 
dispõe das seguintes formas de recuperação:

• Recuperação contínua que acontece em sala de aula. O professor realiza 
nova explicação do assunto, correções de exercícios e tarefas.
• Recuperação periódica a cada final de trimestre para os alunos com nota 
trimestral inferior a 7,0 nos componentes curriculares. Somente o aluno 
com esse aproveitamento realizará a RECUPERAÇÃO, que substitui a nota 
trimestral, caso seja maior, mas somente da parte relativa às provas. Ou seja, 
o valor da parte diversificada é mantido e somado ao resultado da prova de 
recuperação. Será previsto no Calendário Escolar a recuperação de estudos 
e o exame final. Somente o aluno com nota inferior a 7,0 poderá realizar a 
recuperação periódica.

Tarefas e Trabalhos
Trabalhos, tarefas e atividades escolares devem ser entregues na data marcada 
pelo professor, após a qual recebe nota 30% menor comparada com a atribuída 
às atividades apresentadas no prazo e de acordo com o contrato didático de 
cada disciplina, salvo em casos de atestado médico e justificativa plausível ou 
antecipada. 

Segunda Chamada
No caso de faltas em dias de avaliações, para requerer prova(s) de 2ª chamada, 
é necessário dirigir-se ao setor financeiro em até 48 horas após o retorno 
do estudante à escola. Estará isento de taxa de pagamento o estudante 
que apresentar atestado médico, de óbito familiar ou declaração oficial de 
participação em atividades esportivas, religiosas e culturais. Em caso de 

l.luana
Riscado
Nucleo Psicopedagógico, com Assistente Pedagócica



50

viagem, somente será autorizado com justificativa descrita antecipadamente 
na agenda ou com a presença dos pais no Colégio. Neste caso, o estudante 
pagará o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por prova. Não serão aceitos pedidos 
de prova fora do prazo de 48 horas ou feitos na mesma data da aplicação 
das provas. As provas de 2ª chamada serão realizadas em datas definidas em 
calendário escolar, no contraturno.   

Faltas
As faltas devem ser justificadas na agenda ou com atestado médico e 
devidamente apresentadas à Assistente de Alunos. É de responsabilidade do 
estudante faltante informar-se na área restrita (Apoio Educacional) do Portal 
Marista ou com os colegas de sala para tomar conhecimento de conteúdos e 
tarefas designados nos dias em que faltou.

Registros Escolares e Apoio Educacional
Registros escolares: são registrados atrasos, saídas antecipadas, 
atendimentos, situações comportamentais e atitudinais, acompanhamento de 
tarefas e trabalhos com o objetivo de facilitar o acompanhamento escolar dos 
estudantes. 
Apoio Educacional: quando o comunicado escolar é encaminhado aos pais 
dos estudantes, o envio fica registrado e a família poderá conferir o informe 
no Portal Marista. Este comunicado deverá retornar imediatamente assinado 
pelos responsáveis. Os pais recebem no ato da matrícula login e senha deste 
serviço para consultar via Portal Marista.

Boletins Escolares
Os boletins estarão disponíveis virtualmente aos estudantes ao término dos 
trimestres, conforme o calendário letivo.

Atendimento aos Pais/Responsáveis de Estudantes
Os pais devem comparecer às reuniões conforme o calendário escolar. Para 
conversar com os professores titulares ou a Orientadora Educacional, devem 
comparecer ao agendamento realizado pelo Núcleo Psicopedagógico ou 
solicitá-lo sempre que acharem necessário. Além disso, cada família e/ou 
estudante poderá acessar o Portal Marista (área restrita) para acompanhar os 
registros escolares.

l.luana
Nota
Logo após os 30 reais por prova inserir:O boleto no valor será gerado conforme solicitação e enviado pela internet. 
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Orientações
O estudante solicitado a se retirar da sala pelo professor deve se apresentar 
imediatamente ao Setor de Assistência de Alunos acompanhado pelo líder 
ou vice-líder de classe; na ausência da Assistente de Alunos, deve dirigir-se 
ao Núcleo Psicopedagógico. Na troca de professor, entre uma aula e outra, o 
estudante deve permanecer em sala.

Estudos de Meio
Estudos de meio, palestras internas, visitas técnicas, passeios de estudo, 
visitas a parques, museus ou teatros são comunicados antecipadamente por 
meio de informes escritos, com programação, custo (quando necessário) e 
solicitação de autorização escrita dos pais e/ou responsável.  

Congraçamento de Encerramento de Segmento
Para o 9º ano o Colégio realiza uma cerimônia de congraçamento e, com o 
auxílio dos alunos, oferece o coquetel de confraternização. 

Professores Titulares
São responsáveis por acompanhar o desempenho escolar de determinada 
turma e dispõem de horários de atendimento para os alunos e famílias.
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O Ensino Médio tem como finalidade a consolidação do conhecimento já 
adquirido e o fortalecimento da consciência para a cidadania ética. Utiliza 
o Sistema Marista de Ensino - FTD e apresenta carga horária diferenciada. 
No período vespertino são oferecidas aulas de Oficina de Redação, Projeto 
Atualidades, Aulões Mensais e Simulados, que exercitam a prática dos 
processos avaliativos externos.

1ª e 2ª séries:
7h30 às 12h50.
Os alunos terão aulas na segunda-feira, das 13h50 às 
17h20, conforme cronograma a ser divulgado no início do 
ano letivo.

3ª série:
7h30 às 12h50.
Os alunos terão aulas dois dias na semana, sendo 
segunda-feira das 13h50 às 17h20 e quinta-feira das 
13h50 às 17h20, conforme cronograma a ser divulgado 
no início do ano letivo; 
A Oficina de Redação e o Projeto Atualidades fazem 
parte do horário escolar.
Aulas presenciais e obrigatórias. Conforme calendário, 
para o Terceirão haverá oito sábados com aulas. 
Solicitamos aos familiares que não permaneçam nos 
corredores e portas de salas de aula.

Início das Aulas:
4 de fevereiro.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO: 
7h15 às 12h | 13h às 17h50.

Ensino Médio - 1ª à 3ª Série
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Processo Avaliativo
Conforme regimento escolar, as avaliações têm por objetivo verificar o 
desempenho global do processo de aprendizagem e visam à superação das 
dificuldades, ao reforço dos aspectos positivos e à promoção de meios para 
a melhoria do ensino e da aprendizagem. As avaliações serão realizadas 
conforme calendário de provas, sendo as provas com peso 8,0 e a parte 
diversificada (trabalhos e tarefas de casa), com peso 2,0. A avaliação será 
diagnóstica, contínua, progressiva, permanente e somativa com registro 
de nota, e cuja finalidade é acompanhar e aperfeiçoar o progresso de 
aprendizagem dos estudantes, obedecendo à ordenação e sequência do 
ensino, bem como à orientação do currículo. Como instrumentos e técnicas 
de avaliação, serão utilizadas provas de aproveitamento oral e escrito, tarefas 
específicas, trabalhos de pesquisa individuais e em equipe, tarefa de casa e 
outros instrumentos oportunos a critério do professor.

IMPORTANTE: os casos comprovados de INCLUSÃO (com laudos médicos) 
receberão acompanhamento e processo avaliativo adequado, de acordo com 
as normas do Colégio para tal procedimento. As famílias deverão procurar pela 
Orientadora Educacional para organizar o atendimento diferenciado.

Sistema de Promoção
Os resultados da avaliação a cada trimestre serão expressos por notas na 
escala de 1 a 10, com intervalos de décimos. 
Os resultados trimestrais, anuais e finais serão transcritos pela secretaria nos 
documentos escolares e comunicados aos estudantes ou responsáveis por 
instrumentos próprios.

IMPORTANTE: serão considerados aprovados, antes da recuperação final de 
estudos, os estudantes que apresentarem frequência igual ou superior a 75% e 
média anual igual ou superior a 7,0. 

Serão considerados reprovados, antes da recuperação final de estudos, os 
estudantes que apresentarem:

I. frequência inferior a 75% dos dias letivos com qualquer média anual.
II. qualquer frequência e média anual inferior a 3,0 (três).
Caberá ao Conselho de Classe decidir a aprovação ou reprovação de 
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estudantes em situações especiais. Os casos de inclusão deverão estar 
devidamente documentados para que possam ter avaliação diferenciada.

Revisão dos Resultados
A revisão dos resultados das avaliações poderá ser requerida, no prazo de dois 
dias úteis, a partir da sua divulgação dos resultados, mediante requerimento 
solicitado na secretaria escolar. Segue o trâmite para a revisão:

1. Solicitação por escrito na secretaria escolar de revisão da prova pelo 
responsável do estudante, se esse for menor;
2. Agendamento da data da revisão da prova pelo Núcleo Psicopedagógico;
3. A realização da revisão acontecerá com a presença do professor do 
componente curricular, representante de Núcleo Psicopedagógico, estudante, 
família e professor especialista contratado pela família para acompanhar a 
revisão; 
4. Registro de ata com o resultado da revisão e assinatura de todos os 
presentes.

Observação: Os trâmites acima citados são os resultados finais no Colégio. 
Para o caso de não aceite do resultado apresentado, a família deverá recorrer 
às instâncias superiores na área educacional, conforme legislação vigente.

Recuperação de Estudos
A recuperação de estudos é direito do estudante, independente do nível 
de apropriação dos conhecimentos básicos. Destina-se a estudantes de 
aproveitamento escolar insuficiente, visando à melhoria do ensino e da 
aprendizagem, sendo proporcionada paralelamente ao ano letivo. O Colégio 
dispõe das seguintes formas de recuperação:
•    Recuperação contínua que acontece em sala de aula. O professor realiza 
nova explicação do assunto, correções de exercícios e tarefas. 
•   Recuperação periódica a cada final de trimestre para os alunos com nota 
trimestral inferior a 7,0 nos componentes curriculares. Somente o aluno 
com esse aproveitamento realizará a RECUPERAÇÃO, que substitui a nota 
trimestral, caso seja maior, mas somente da parte relativa às provas. Ou seja, 
o valor da parte diversificada é mantido e somado ao resultado da prova de 
recuperação. Prevalecerá a maior nota. Será previsto no Calendário Escolar a 
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recuperação de estudos e o exame final. Somente o aluno com nota inferior a 
7,0 poderá realizar a recuperação periódica.

Trabalhos e Tarefas
Trabalhos, tarefas e atividades escolares devem ser entregues na data marcada 
pelo professor, após a qual recebe nota 30% menor comparada com a atribuída 
às atividades apresentadas no prazo e de acordo com o contrato didático de 
cada disciplina, salvo em casos de atestado médico e justificativa plausível ou 
antecipada.

Segunda Chamada
No caso de faltas em dias de avaliações, para requerer prova(s) de 2ª chamada 
é necessário dirigir-se ao setor financeiro em até 48 horas após o retorno do 
estudante à escola.
Estará isento de taxa de pagamento o estudante que apresentar atestado 
médico, de óbito familiar ou declaração oficial de participação em atividades 
esportivas, religiosas e culturais. Em caso de viagem, somente será autorizado 
com justificativa descrita antecipadamente na agenda ou com a presença 
dos pais no Colégio. Neste caso, o estudante pagará o valor de R$ 30,00 por 
prova. Não serão aceitos pedidos de prova fora do prazo de 48 horas ou feitos 
na mesma data da aplicação das provas. As provas de 2ª chamada serão 
realizadas em datas definidas em calendário escolar, no contraturno.  

Faltas
As faltas devem ser justificadas na agenda ou com atestado médico e 
devidamente apresentadas à Assistente de Alunos.  É de responsabilidade do 
estudante faltante informar-se na área restrita (Apoio Educacional) do Portal 
Marista oou com os colegas de sala para tomar conhecimento de conteúdos e 
tarefas designados nos dias em que faltou.

Registros Escolares e Apoio Educacional
Registros escolares: são registrados atrasos, saídas antecipadas, 
atendimentos, situações comportamentais e atitudinais, acompanhamento de 
tarefas e trabalhos com o objetivo de facilitar o acompanhamento escolar dos 
estudantes. 
Apoio Educacional: quando o comunicado escolar é encaminhado aos pais 
dos estudantes, o envio fica registrado e a família poderá conferir o informe 
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no Portal Marista. Este comunicado deverá retornar imediatamente assinado 
pelos responsáveis. Os pais recebem no ato da matrícula login e senha deste 
serviço para consultar via Portal Marista.

Boletins Escolares
Os boletins estarão disponíveis virtualmente aos estudantes ao término dos 
trimestres, conforme o calendário letivo.

Atendimento aos Pais/Responsáveis de Estudantes
Os pais devem comparecer às reuniões conforme o calendário escolar. 
Para conversar com os professores titulares ou Orientadora Educacional, 
devem comparecer ao agendamento realizado pelo núcleo ou solicitá-lo 
sempre que acharem necessário. Além disso, cada família e/ou estudante 
poderá acessar o Portal Marista (área restrita) para acompanhar os registros 
escolares.

Orientações
O estudante solicitado a se retirar da sala pelo professor deve se apresentar 
imediatamente ao Setor de Assistência de Alunos acompanhados pelo 
representante de classe; na ausência da Assistente de Alunos, deve dirigir-se 
ao Núcleo Psicopedagógico. Na troca de professor, entre uma aula e outra, o 
estudante deve permanecer em sala.
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Estudos de Meio
Estudos de meio, palestras internas, visitas técnicas, passeios de estudo, visi-
tas a parques, museus ou teatros são comunicados antecipadamente por meio 
de informes escritos, com programação, custo (quando necessário) e solicita-
ção de autorização escrita dos pais e/ou responsável.  

Formatura Conclusão de Curso
Para o Terceirão, o Colégio realiza a cerimônia de conclusão de curso e os alu-
nos, por meio da Comissão de Formatura, organizam o respectivo baile, arcan-
do com os custos do mesmo. 

Projeto Escolha Profissional
Os estudantes participam do Projeto da Escolha Profissional com atividades 
para auxiliar no conhecimento das diversas profissões e discernimento voca-
cional. O projeto é desenvolvido pela Pastoral, com a consultoria de uma psi-
cóloga. 

Professores Titulares
São responsáveis por acompanhar o desempenho escolar de determinada 
turma e dispõem de horários de atendimento para os alunos e famílias.
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