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MENSAGEM DA DIREÇÃO 
 

 
 Prezadas Famílias e estudantes Maristas,  
 
 Iniciamos mais um ano letivo, cheio de expectativas e com muita vontade de dar 
o melhor de nós para fortalecer nosso principal objetivo: oferecer educação de 
qualidade somada a valores humanos e cristãos.  

Juntos, fortaleceremos nosso espírito para que as metas estipuladas sejam 
alcançadas neste novo ano letivo.  

Nesta caminhada precisaremos de perseverança, senso de compromisso, 
dedicação, entrosamento e responsabilidade.  

Em nome de toda equipe do Colégio Marista Arquidiocesano, desejo a todos um 
ótimo ano e que seja de comprometimento e que, todos os dias, possamos nos 
empenhar para um bem maior.   
 
 Que este seja um ano produtivo a todos!  
 

 
Carlos Dorlass 

Diretor Geral  
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CONTATOS DO COLÉGIO 
 
Canais de comunicação com o Colégio: 
Fale conosco pelo Portal Marista (www.maristaarqui.com.br) ou pelo e-mail: 
arqui@colegiosmaristas.com.br. 
 
 Telefonista: (11) 5081-8444 ou telefone geral mais o ramal (11 5081 mais o ramal). 
 Financeiro: arquifinanceiro@colegiosmaristas.com.br 

 

DEPARTAMENTOS RAMAL SALA ANDAR HORÁRIO 

Assistência de Alunos e Portarias 8504/9092 001 Azul Térreo     7h às 21h 

Biblioteca Central e Biblioteca 
Juvenil 

8488 113 Laranja Superior 1    7h30 às 18h30 

Biblioteca Infantil 8454 S 02B Azul Subsolo    7h30 às 18h30 

Central de Relacionamento e 
Matrículas 

9095/9108 
9110/9111 

026B Azul Térreo    8h às 18h 

Comunicação e Marketing 8436/8472 127 Azul 1.º andar    8h às 18h 

Diretoria - Secretária 8524 028 Azul Térreo 
   8h às 13h30 
 14h30 às 17h30 

Enfermaria  8468 / 8479 011 Laranja Térreo     7h às 22h 

Marista Idiomas 8475 / 8478 
101A 
Laranja 

Superior 1     8h às18h 

Núcleo Administrativo 8483 024 Azul Térreo     8h às 18h 

Núcleo de Atividades  
Complementares - Fitness 

8503 115 Laranja 1.º andar    7h às 20h 

Núcleo de Atividades 
Complementares - Artístico, 
Esportes e Natação 

8441 / 8448 013 Laranja Térreo    7h às 20h 

Núcleo de Pastoral 8452 123 Azul 1.º andar    8h às 18h 

Núcleo Psicopedagógico: 
Educação Infantil, Ensino  
Fundamental e Ensino Médio 

8510 / 8528 
8529 /9093 

102 Azul 1.º andar    7h às 19h 

mailto:arqui@colegiosmaristas.com.br


 

5 
 

Feira de Internacionalização 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação 

8471 204  Azul 2.º andar    8h às 18h 

Papelaria Pamaris 8494 106 Laranja Intermediário 
Seg-qui : 7h às 19h 
sex: 7h às 18h  

Período Integral 9107 117 Verde Intermediário     8h às 17h 

Restaurante do Integral (GRSA) 8434 213B Verde 1.º andar     8h às 16h 

Secretaria Escolar 9097 / 8518 024 Azul Térreo     8h às 18h 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E 1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
  
 Este segmento é a porta de entrada em nosso colégio, aquele que dá as boas-
vindas às crianças e, na maioria das vezes, estabelece o início da sua relação para 
além das famílias.  
 É uma fase fundamental para a construção de sua identidade, da investigação e 
das manifestações do afeto, da expressão criativa, da convivência e da solidariedade.  

Aqui as crianças vivenciarão inúmeras situações, ora prazerosas ora 
desafiadoras, as quais contribuirão para o crescimento individual. 
 
Horários das aulas – Educação Infantil (Infantil 2 ao 5) e 1.º ano: 
 
Ampliado:   11h45 (2a, 3a e 5a feira) às 17h30 ou 17h45 
 12h30 (4a e 6a feira) às 17h30 ou 17h45 
 
Matutino:  7h30 às 12h30 (4ª e 6ª – feira)  
 7h30 às 11h45 (2ª, 3ª e 5ª feira) 
 
Vespertino:  13h30 às 18h30 (4ª e 6ª feira) 
 13h30 às 17h45 (2ª, 3ª e 5ª feira) 
 

 
 Para o desenvolvimento da vida escolar e da vida adulta, solicitamos especial 
atenção à pontualidade no horário de entrada para melhor integração das crianças nas 
atividades iniciais.  
 Com exceção dos pais, a saída das 
crianças, com qualquer pessoa, só será 
permitida mediante autorização por 
escrito, a qual deverá ser entregue à 
professora no primeiro dia de aula 
(03/02/2020). 
 
Atrasos  
 
 Após o horário de entrada, a porta 
do corredor de acesso ao segmento de 
ensino é fechada. Os pais devem ir à 
Assistência de Alunos (sala 001) para que 
os assistentes levem a criança até a sala 
de aula. 
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Agenda  
 
 A agenda é o meio de comunicação entre escola e família. Portanto, deverá ser 
enviada diariamente na mochila, verificada e assinada quando estiver carimbada para 
recebimento de circular.  
 
Aniversários  
 
 O objetivo da comemoração é celebrar a vida com os amigos e as professoras. 
Portanto, os aniversários poderão ser comemorados na sala de aula, sem convites 
prévios. 
 A professora deverá ser comunicada com antecedência para se programar e 
evitar que haja várias comemorações no mesmo dia. 
 Serão permitidos bolo inteiro (ou em partes) e suco. Enviar também pratos e 
garfos descartáveis. 
 Não serão permitidos salgadinhos, brigadeiros, refrigerantes, enfeites, adereços 
e lembrancinhas.   
 Tudo deverá ser entregue na hora da entrada, diretamente na sala de aula. Não 
é permitida a “festa-escola”, com saída automática dos alunos. 
 Os convites para festas fora do colégio poderão ser entregues, desde que para 
todos os colegas da classe. 
 
Lanches  
 
 As crianças da Educação Infantil e 1.º ano não compram lanche na cantina. Elas 
devem trazer todos os dias, dentro da lancheira, um guardanapo de pano identificado 
com seu nome. 
 É importante a parceria da família na escolha de lanches saudáveis e 
equilibrados. Para tanto, ressaltamos que não é aceitável o envio de salgadinhos, 
refrigerantes, balas, pirulitos e gomas de 
mascar. 
 
Reuniões individuais 
 
 A professora e os pais podem solicitar 
um encontro. Os horários serão marcados via 
agenda, previamente, de acordo com a 
disponibilidade da professora. 
 Solicitamos que fiquem atentos aos 
objetos levados por engano. Façam com que a 
criança reflita sobre sua atitude e traga o 
objeto à sala de aula. 
 Para garantir a segurança e a privacidade, o colégio não autoriza ninguém 
a fornecer telefones ou endereços dos alunos, professores ou funcionários, bem 
como passar listas durante as reuniões para essa finalidade. 
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 O colégio não permite que os alunos sejam fotografados por outros pais e/ou por 
terceiros durante o período de aula, sem autorização dos responsáveis. 
 
 
Remédios  
 

 Enviar somente quando 
necessário. 

 Transportar de forma segura e 
identificado com o nome do aluno. 

 Na agenda, deverá constar a 
dosagem e o horário a ser ministrado 
(medicamento controlado deverá vir 
com a cópia da receita médica). 

 
Saídas antecipadas 
 
 Serão permitidas somente com 
autorização dos pais ou responsáveis, e 
com a presença dos mesmos. Em caso 
de dispensa solicitada pela família, o responsável deve se apresentar na sala dos 
assistentes (001-Pátio Central), para que um deles retire o aluno em sala de aula. 
 
Uniforme  
 

 É obrigatório o uso do uniforme do colégio, inclusive o blusão.  

 Para facilitar o movimento das crianças, solicitamos que venham de tênis todos 
os dias. 

 É necessário marcar todas as peças do uniforme com nome, série e turma. 
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Projeto PIS (Programa de Intervenção Social) 

Responsáveis: 
 
 Rosana Marin — Coordenadora de Segmento 
 Fernanda Ferrari — Orientadora Pedagógica  
 Andrea de Figueiredo — Assistente de Núcleo 
 Ramais da Educação Infantil e 1.º ano — 5081-8510/ 5081-8528/ 5081-8474/ 
 5081-9093 
 
 Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (2.º AO 5.º ANO)  
  
 Os anos iniciais do Ensino 
Fundamental visam à apropriação 
e à ampliação das diferentes 
linguagens que constituem o 
currículo escolar – Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa, 
Ciências Naturais, Geografia, 
História, Ensino Religioso, Arte e 
Educação Física – como 
possibilidade de ser e estar no 
mundo de modo reflexivo e 
investigativo. Tais componentes 
contribuem ainda para a 
diversificação dos repertórios 
cultural, intelectual e social das 
crianças. 
 
 
Horários do período matutino 
 
2.º ao 4.º ano - entrada 7h30 (todos os dias).   
Saída 11h45 (2ª, 4ª e 6ª feira) e 12h30 (3ª e 
5ª feira) 
 
5.º ano - entrada 7h30 (todos os dias).  
Saída 11h45 (2ª e 6ª feira) e 12h30 (3ª, 4ª e 
5ª feira) 
 
Horários do período vespertino 
 
2.º ao 4.º ano - entrada 13h30 (todos os 
dias). Saída 17h45 (2ª, 4ª e 6ª feira) e 18h30 
(3ª e 5ª feira).  

 

Atrasos e faltas 
 
Se o aluno chegar após o horário, deverá 
passar na Assistência de Alunos - sala 
001 térreo - para a retirada da 
autorização de entrada. Lembramos 
ainda que o aluno poderá entrar na sala 
até o início da segunda aula, com o limite 
de até quatro atrasos por trimestre. 
 
Duração dos períodos de estudo 
 
1.º trimestre: 28/01 a 08/05  
2.º trimestre: 11/05 a 04/09 
3º trimestre: 08/09 a 12/12 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/sobre-o-colegio/segmentos-de-ensino/


 

10 
 

5.º ano - entrada 13h30 (todos os dias)  
Saída 17h45 (2ª e 6ª feira) e 18h30 (3ª, 4ª e 
5ª feira) 
 
 

 
Reunião com pais 
 
2.º ano - 02/03,11/05, 14/09.  Local: sala 
de aula        
3.º, 4.º e 5.º ano- 11/05, 14/09.  Local: 
sala de aula 
 

 
Faltas por motivo de viagem 
 
 É responsabilidade do 
aluno e da família repor o 
conteúdo dado no período em 
que o estudante se ausentar da 
escola. As atividades não serão 
antecipadas. 
 
Faltas nos dias de avaliação 
 
 O aluno que faltar em dia 
de prova terá direito a realizar a 
prova substitutiva, a qual 
precisará ser remarcada 
mediante solicitação e 
apresentação de atestado médico, 
se for o caso, no Núcleo Psicopedagógico, sala 102. Essa prova será realizada no 
período inverso ao curricular (exceto as avaliações realizadas na Informática), 
conforme calendário de provas substitutivas divulgado. A taxa será cobrada no próximo 
boleto da mensalidade. 
 
Avaliações trimestrais 
 
 Reforçamos que a nota 7,0 (sete) é patamar de suficiência da aprendizagem do 
aluno em cada objetivo, ou seja, nota mínima para aprovação. Assim, a nota menor 
que 7,0 (sete) indica a necessidade de estudos de recuperação, visando à 
aprendizagem mais qualificada e completa. 
 Quando necessário, o arredondamento das notas acontecerá ao final de cada 
trimestre, respeitando o seguinte critério: 
 
 

0,0 a 0,2= 0,0 (zero) 
0,3 a 0,4 = 0,5 
0,6 a 0,7 = 0,5 
0,8 a 0,9 = 1,0 
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Prova de Recuperação 
 

 As avaliações de recuperação do 1.º trimestre ocorrerão do dia 13/05 a 21/05. 
Farão as avaliações somente os alunos que não atingiram os objetivos (nota menor 
que 7,0). Ao final de cada trimestre, será enviada uma circular informando objetivo(s) 
pendente(s) e as respectivas datas das avaliações. O valor da prova será 7,0 + 3,0 
(parte diversificada do trimestre). 
 
 
Responsáveis: 
 
 Lilian Gramorelli — Coordenadora de Segmento 
 Flávia Roselli — Orientadora Pedagógica – 4.º e 5.º ano  
           Patrícia Mara Tejada - Orientadora Pedagógica – 2.º e 3.º ano 
 Andrea de Figueiredo — Assistente de Núcleo 
 Ramais diretos no Ensino Fundamental - Anos Iniciais — 5081-8510/ 5081-
 8528/ 5081-9140/ 5081-8489/ 5081-8455 
 
 Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS (6.º AO 9.º ANO) 
   
 O Ensino Fundamental Anos Finais é uma jornada marcada pelo 
amadurecimento de ideias, aprofundamento de conceitos e habilidades de pesquisa, 
conexões empáticas com o mundo. 
 
Horários das aulas 
 

ENTRADA 

6.º ano 
Matutino 

6.º ano 
Vespertino 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

7h15 13h30 7h15 7h15 7h15 

S
A

ÍD
A

 

Segunda-feira 12h15 17h45 13h 12h15 13h 

Terça-feira 12h15 18h30 12h15 13h 12h15 

Quarta-feira 12h15 18h30 12h15 12h15 13h 

Quinta-feira 12h15 18h30 12h15 12h15 12h15 

Sexta-feira 11h30 18h30 12h15 12h15 12h15 

 
 
 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/sobre-o-colegio/segmentos-de-ensino/
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Atrasos   
 
 Em caso de atraso, o(a) estudante deve se dirigir às mesas da cantina do 
Poliesportivo, localizada no andar térreo, setor azul. A entrada será permitida para a 
segunda aula. Não é permitida a entrada para a terceira e demais aulas. 
 Os atrasos serão registrados na área restrita do Portal do Colégio, em 
“Registros escolares”. No terceiro atraso, o(a) estudante receberá uma notificação por 
escrito, que deverá ser assinada pelo(a) responsável e devolvida ao coordenador do 
Núcleo de Assistência de Alunos (sala 001 – setor azul), impreterivelmente no dia 
seguinte ao atraso. Após a notificação, em caso de reincidência, a equipe da 
Assistência de Alunos entrará em contato com a família e o(a) estudante retornará para 
casa com a autorização do(a) responsável. 
 
Saída antecipada 
 

A saída antecipada será permitida somente com a autorização dos pais ou 
responsáveis, e com a presença dos mesmos. Em caso de dispensa, a família deve 
comunicar a Assistência de Alunos (001 – setor azul), por meio da agenda, do e-mail 
saa_arqui@colegiosmaristas.com.br ou pelo telefone 5081-9092. O(A) estudante 
aguardará na Assistência de Alunos o(a) responsável que virá buscá-lo(a). 
 
 
Faltas às aulas 
 

É importante comunicar a escola - saa_arqui@colegiosmaristas.com.br - o 
motivo da falta. O atestado médico justifica a ausência, mas não abona a falta. O 
documento deve ser entregue na recepção do Núcleo Psicopedagógico.  

Conforme Lei 13.803, de 10 de janeiro de 2019, a escola notificará ao Conselho 
Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas 
acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 

O (A) estudante deverá repor os conteúdos desenvolvidos no período de 
ausência da escola.  
 
Desenvolvimento Acadêmico  
 

Os alunos contam com apoio para seu desenvolvimento acadêmico, organizado 
em três níveis: básico, intermediário e avançado. Para o nível básico e intermediário, a 
frequência é obrigatória e é registrada pelo(a) professor(a). No nível avançado, o(a) 
estudante é convidado a participar. 
 As aulas de Desenvolvimento Acadêmico acontecem no contraturno, em datas, 
horários e locais previamente agendados, notificados ao estudante por meio da área 
restrita do Portal, em “Registro escolar”, com antecedência mínima de 3 dias. 
 
 
 

mailto:SAA_Arqui@colegiosmaristas.com.br
mailto:SAA_Arqui@colegiosmaristas.com.br


 

13 
 

Plantão de Dúvidas 
 
 O Colégio disponibiliza professores para o esclarecimento de dúvidas aos 
estudantes, nos seguintes componentes: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, 
Química, Física, Biologia, Ciências Humanas e Língua Inglesa.  
 
 Local:Biblioteca Central, Setor Laranja. 
 Horário: segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30. 
 
 Para o 6.º ano, turno vespertino, o Plantão é oferecido para o esclarecimento de 
dúvidas nos componentes: Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.  
 
 Local:Biblioteca Central, Setor Laranja. 
 Horário: segunda e quarta-feira, das 11h30 às 12h30 
 
  
A frequência e a dúvida apresentada pelo(a) estudante no Plantão são registradas 
pelo(a) professor(a) e compartilhadas com o(a) professor(a) do curso curricular. 
 
 
Avaliações 
 
 O ano letivo está organizado em trimestres e o Calendário de Provas do Ensino 
Fundamental Anos Finais está disponível no 
Portal Marista – Mural de Avisos.  
 
Composição das notas no trimestre por 
objetivo de aprendizagem: 
 
Parte diversificada – 2,0 

Prova dissertativa – 4,0 

Prova globalizante – 4,0 

 
 As provas acontecem semanalmente, ao 
longo do trimestre. O calendário estendido 
favorece a formação do hábito do estudo diário. 
 
Recuperação 
 

O(A) estudante que não obtiver a média – Nota Qualificada 7,0 -, no objetivo de 
cada componente curricular, está convocado(a) a fazer a prova de recuperação. 

A prova é composta dos principais conteúdos e habilidades desenvolvidos no 
objetivo do trimestre e tem valor 8,0. 
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A nota da Parte Diversificada obtida no trimestre é repetida na nota de 
recuperação (valor 2,0). 

Ao final do processo de recuperação, a maior nota do aluno prevalecerá. 
 
Observação: o roteiro de estudos para cada prova será disponibilizado com 
antecedência mínima de 10 dias, na pasta do respectivo componente, na Blackboard. 
O acesso ocorre por meio do“Acesso Restrito” do Portal. 
 
Arredondamento de nota 
 
Quando necessário, o arredondamento acontecerá ao final de cada trimestre, no 
cálculo da “nota do componente”, respeitando o seguinte critério: 
 
 

0,0 a 0,2= 0,0 (zero) 
0,3 a 0,4 = 0,5 
0,6 a 0,7 = 0,5 
0,8 a 0,9 = 1,0 

 
 
Faltas nos dias de avaliação 
 

O(A) estudante que se ausentar em dia de prova terá direito à realização da 2.ª 
chamada, em data predefinida no Calendário de Provas 2020 (sábado). Para isso, 
deverá retirar o formulário de solicitação no Núcleo Psicopedagógico e devolvê-lo - no 
mesmo local - assinado pelo responsável, em até 3 dias da data em que se ausentou. 

Conforme artigo 56 do Regimento Escolar, em caso de apresentação de 
atestado médico, atestado de óbito de parente até 3.º grau, declaração de 
representação esportiva ou pastoral, declaração de convocação judicial, a prova de 2.ª 
chamada não terá custo. Contudo, não havendo justificativa dentro do que está 
previsto no Regimento Escolar, será cobrado o valor de R$100,00 por prova. A 
cobrança será realizada por meio do boleto da mensalidade escolar. 
 
 
Reuniões com pais  
 
Geral 

o 6.º ao 9.º - 27/01 – Apresentação da proposta pedagógica e rotina  
o 6.º ano - 03/02 – Meeting Way: viagem do estudo de meio em Intervales 
o 9.º ano - 04/02 – Cia. Lazer: viagem de confraternização em Barra Bonita 
o 7.º ano - 05/02 – Meeting Way: viagem do estudo de meio em Cananeia  
o 8.º ano - 10/02 – Meeting Way: viagem do estudo de meio em Paraty 
o 6.º ao 9.º - 13/08 – Projetos e propostas do 2.º semestre 
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Personalizada 
 
O(A) professor(a) titular tem disponível dois horários semanais para 

atendimentos às famílias. Além dele(a), a Orientação Pedagógica e a Coordenação de 
Segmento estão à disposição para atendimento. 

As reuniões personalizadas serão agendadas pelo(a) titular, semestralmente 
com cada família, por meio de registro no portal/acesso restrito/registros escolares, 
telefonema ou e-mail do Núcleo: arqui-fundamental2@colegiosmaristas.com.br.  
 Caso a família tenha necessidade de conversar com o Colégio antes do 
agendamento feito pelo(a) titular, poderá solicitar atendimento por meio do e-mail arqui-
fundamental2@colegiosmaristas.com.br ou pelo telefone 5081-8529, indicando o 
motivo da solicitação. 
 
Uniforme 
 
 Camiseta do uniforme, tênis, calça ou bermuda somente na cor azul-escura ou 
preta (de cor única, sem estampa, listras ou qualquer outro padrão). O uso do agasalho 
não isenta o da camiseta do uniforme escolar. Não é permitida a customização do 
vestuário que compõe o uniforme nem a utilização de uniformes com numeração 
infantil. O short-saia não é permitido a partir do 6.º ano. 
 
Observação: não é permitido uso de short de qualquer tipo. 
 
 
Material Didático 
 
 O material didático é de uso obrigatório. O(a) estudante deverá trazer para as 
aulas o material solicitado pelo(a) professor(a). No 7.º ano, os alunos iniciam os 
estudos em livros digitais, seguindo as orientações dos(as) professores(as) para 
realizar a transição entre os suportes físico e digital. No 8.º e 9.º ano, somente são 
utilizados livros digitais em sala de aula. Cada aluno deve trazer seu tablet, 
devidamente carregado. 
 
Comunicação - Portal Marista 
 

O “Acesso Restrito” do Portal Marista é o principal canal de comunicação 
cotidiana entre escola e família. Nele, é possível acessar: Registros Escolares, Avisos, 
Boletim, Dados cadastrais, Frequência, Calendário, Grade horária, Lista de alunos da 
turma, entre outras informações.  

Nos Registros Escolares constam convocações para aulas do desenvolvimento 
acadêmico, agendamento de reunião, advertências, entre outros.  

 
Observação: consulte as orientações da página 37 para acessar o Acesso Restrito do 
Portal Marista.  
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Responsáveis: 
 
 Alana Périco — Coordenadora de Segmento – 6.º ao 9.º ano 
 Karen Lima — Orientadora Pedagógica – 6.º e 7.º ano  
           Adriano Aljona — Orientador Pedagógico – 8.º e 9.º ano 
 Andreia Perez — Assistente de Núcleo 
 Ramais diretos no Ensino Fundamental - Anos Finais — 5081-8528/5081-
8529 
 
 Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 
 
 

ENSINO MÉDIO 
  
 Essa é uma das fases mais importantes na vida do aluno, em que são tomadas 
as decisões significativas para o futuro do jovem, o qual começa a pensar em sua 
carreira. Nesse segmento de ensino, o Colégio Marista intensifica o grau de exigência 
a fim de preparar nossos estudantes para as melhores universidades e faculdades do 
país e do exterior.  
 
 

Horários do Ensino Médio  
 
1.ª e 2.ª Série  
segunda a sexta, das 7h15 às 13h  
 
3.ª Série: 
segunda a sexta, das 7h15 às 13h – 
manhã; segunda, à tarde, das 14h às 
16h15. 
 

Observação: o horário da tarde 
dependerá do nível de desenvolvimento 
acadêmico em que o aluno(a) se encontra 
e qual horário da disciplina eletiva o(a) 
aluno(a) fizer opção. 
 
Proibição: É vedado o uso de celulares e 
outros dispositivos eletrônicos durante as 
aulas, sem a autorização dos professores. 
 
É obrigatória a utilização do uniforme em 
qualquer horário de aula do curricular na 
escola, no período da manhã ou tarde. 
Observação: não é permitido uso de 
short de qualquer tipo. 
 
 
 

 
 
 
 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/sobre-o-colegio/segmentos-de-ensino/
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Atraso  
 
 O(a) estudante do Ensino Médio que chegar atrasado(a) ao Colégio na primeira 
aula será encaminhado(a) às mesas da cantina do Poliesportivo, no setor azul. Nesse 
caso, entrará para a aula seguinte desde que esteja no Colégio com até dez minutos 
de antecedência ao toque do sinal da segunda aula (7h50 e/ou 14h05), no máximo.  
 
Observação: somente casos de alistamento e apresentação militar serão aceitos 
para terceira aula ou casos de exame médico específico comprovado por 
atestado.  
 
 Serão aceitos quatro atrasos durante o trimestre. Todos serão notificados no 
Registro Escolar, ficando disponíveis para pais e responsáveis na área restrita do 
Portal. No terceiro atraso, o(a) estudante receberá uma notificação por escrito e, 
quando ultrapassar o limite de tolerância dos atrasos, será advertido(a) por escrito. Em 
toda reincidência, após a advertência, o(a) estudante retornará para casa com a 
autorização do(a) responsável.  
 
 
Observação: toda advertência escrita deverá ser assinada pelo(a) responsável e 
devolvida ao coordenador do Núcleo de Assistência de Alunos (sala 001 – Setor 
Azul).  
 
 Não serão aceitos atrasos nas trocas das aulas e no retorno do intervalo. Na 
primeira vez, o(a) estudante será advertido(a) verbalmente; na segunda vez, por 
escrito; na reincidência, caberá o retorno imediato para casa.  

Saídas antecipadas serão permitidas somente com a autorização dos pais ou 
responsáveis, com a presença dos mesmos. Em caso de dispensa solicitada pela 
família, o(a) estudante se apresentará na sala de Assistência de Alunos (001 – Setor 
Azul), local em que aguardará o(a) responsável que virá buscá-lo(a). 
 
Perda de Aula 
 
 O aluno(a) e/ou seus responsáveis devem buscar o Núcleo Psicopedagógico 
para orientações e eventuais reposições. 
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Composição de notas do Ensino Médio 
 
1.ª e 2.ª Séries - Composição das notas no trimestre  

 
 Avaliação Contínua - 2,0 (tarefas de casa, registros/relatórios das aulas, 
pesquisa e atividades avaliativas)  
 Prova Globalizante - 4,0  
 Prova marcada - 3,0  
 Simulado – 1,0 
 Nota de aprovação - 7,0 

 
3.ª Série - Composição das notas no trimestre 
 
 Avaliação Contínua – 2,0 (resolução de exercícios e atividades avaliativas) 
 Prova Unificada – 3,0 
 Prova Marcada – 4,0 
 Simulado – 1,0 
 Nota de aprovação -7,0 
 
O calendário com as datas das provas marcadas encontra-se no portal. 
 
Recuperação do EM 

 
 a) Avaliação Contínua – a nota alcançada na Avaliação Contínua compõe a nota 
da Recuperação (valor 2,0). 

  b) Prova de Recuperação – a prova de recuperação tem valor 8,0 (oito), 
divulgada em calendário como PR - Prova de Recuperação.  
 c) Roteiro de Estudos – será disponibilizado na Plataforma Blackboard, com 
indicação de capítulos/módulos e exercícios. 
 

Provas Substitutivas  
  
                O (A) estudante que se ausentar em 
dia de prova terá direito à realização da 2.ª 
chamada, em data predefinida no Calendário de 
Provas, aos sábados, mediante pagamento, via 
boleto, do valor de R$ 100,00 (cem reais) por 
prova. Para isso, deverá retirar o formulário de 
solicitação no Núcleo Psicopedagógico e 
devolvê-lo, no mesmo local, assinado pelo 
responsável, em até três dias da data em que se 
ausentou. 
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Conforme o artigo 56 do Regimento Escolar, em caso de apresentação de 
atestado médico, atestado de óbito de parente até 3.º grau, declaração de 
representação esportiva ou pastoral, declaração de convocação militar ou judicial, o 
valor de R$ 100,00 por prova será abonado. 
 
 
Faltas às aulas 
 

 É importante comunicar à escola o motivo da falta. É da responsabilidade do 
aluno repor os conteúdos desenvolvidos no período em que se ausentar da escola. As 
faltas só podem ser justificadas. Não há abono de faltas.  
Disciplinas Eletivas 
 
 No novo Ensino Médio, propõe-se que o aluno desenvolva a capacidade de 
escolher e montar seu itinerário formativo de acordo com o centro de interesse. A 
finalidade é proporcionar adesão entre o conhecimento e a futura escolha profissional 
do aluno. Nesse sentido, o Colégio Marista Arquidiocesano oferece cursos eletivos 
optativos. O aluno precisa manifestar interesse em participar dentro do período de 
inscrição. Os cursos, que serão disponibilizados no período do contraturno, promovem 
o desenvolvimento e a escolha de carreira por meio de vivências, contato com 
profissionais e instituições parceiras de ensino superior, qualificando a escolha 
profissional e o conhecimento para o mercado de trabalho.  
 As aulas acontecerão no período da tarde, em dois horários, das 14h às 15h30 e 
das 15h30 às 17h. O aluno escolherá 
qual curso, dia e horário participará, 
de acordo com sua disponibilidade e 
interesse. 
 Os cursos serão divulgados na 
segunda quinzena de fevereiro e os 
alunos poderão conhecer as ementas 
dos cursos. As inscrições ocorrerão na 
última semana de fevereiro e as aulas 
terão início na segunda semana de 
março. Esses cursos são diferenciais 
para que o aluno escolha de forma 
segura sua carreira. 
 
 
 
Desenvolvimento Acadêmico 
 

 O Colégio Marista Arquidiocesano promoverá aulas especiais, de acordo com as 
necessidades específicas de aprendizagem dos alunos, no horário do contraturno. Os 
alunos serão distribuídos em grupos de estudos de acordo com sua necessidade: 
básico, com notas abaixo 7,0, e avançado, acima ou igual a 7,0. A participação do 
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aluno é obrigatória no grupo básico; no grupo avançado, optativa. Ele poderá mudar de 
nível à medida que evoluir e avançar em sua nota, ao final de cada trimestre. Esse 
projeto pretende formar e desenvolver o hábito de estudo no aluno e qualificá-lo para 
as provas, simulados e vestibulares. O calendário com os horários encontra-se no 
portal. 
 
Desenvolvimento Acadêmico - Horários 
 
1.ª, 2.ª e 3.ª Série  
14h às 17h 
Em dias de simulados, poderá chegar até às 19h.  
 
 
Disciplinas Eletivas  
1.ª, 2.ª e 3.ª Série  
1.º horário – 14h às 15h30 ou  
2.º horário – 15h30 às 17h (2ª a 6ª feira).   
 
 
Plantão de dúvidas 
 
 O Colégio Marista Arquidiocesano oferecerá plantão de dúvidas todos os dias, 
das 14h às 17h30, na Biblioteca Central, setor laranja, nas seguintes disciplinas: 
Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia. É 
importante que o aluno organize seu tempo e produção de estudo para que possa 
comparecer ao plantão, tirar suas dúvidas nos exercícios e tarefas determinadas pelos 
professores. A frequência do estudante no Plantão será registrada pelo professor. 
 
Responsáveis  

 

 Dionei Andreatta — Coordenador de Segmento 

 Alice Maria Ramos — Orientadora Pedagógica 

 Flávio Tursi — Orientador Pedagógico 

 Andreia Perez — Assistente de Núcleo 

 Ramais diretos do Ensino Médio: 5081- 8510/ 5081-8528/ 5081-8435/ 5081-

9074 

 

 Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 

 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/sobre-o-colegio/segmentos-de-ensino/
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PERÍODO INTEGRAL 
 
 Mais tempo para novas descobertas. Mais uma conexão Marista. 
 
 O Período Ampliado do Colégio Marista 
Arquidiocesano visa atender às crianças e aos 
jovens (do Infantil 2 ao 9.º ano) que necessitam ficar 
o dia todo no colégio. 
 Oferecemos acompanhamento e orientação 
na realização das tarefas e estudos. Os alunos do 
Ensino Fundamental II terão a oportunidade de 
participar dos plantões de dúvidas com os docentes 
de apoio.   
 Garantimos, em nossa organização 
curricular, momentos de acolhida, acordos e 
combinados, atividades diversificadas, atividades do Núcleo de Atividades 
Complementares (NAC), cuidados básicos, alimentação (oferecida pela empresa 
GRSA) e o Inglês do Marista Idiomas (opcional).  
 
 
 Horário de atendimento: das 7h às 18h20  
 Contatos - 5081-9077/5081-9107. 
 
Horários do Período Integral: 
 
 Educação Infantil e 1.º Ano  

Entrada: às 11h45 (2a, 3a e 5a feira) e às 12h30 (4a e 6a feira). 
Saída: às 17h15 - alunos do transporte escolar. A partir das 17h30 – alunos que 

não são de transporte escolar.   
 
Obs.: Nos dias das aulas do Marista Idiomas, saída às 17h45. 
 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (2.º ao 5.º Ano): 8h às 13h. 
 Ensino Fundamental – Anos Finais (6.º ao 9.º ano): 12h15/12h30 às 17h45. 
 
 Entrada e saída fora do horário deverão ser comunicadas com antecedência, 
com procedimento feito somente pelos assistentes de alunos (sala 001). 
 
Observação: o(a) estudante receberá grade complementar com os horários das 
atividades do Ampliado.  
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Uniforme 
 
O uso do uniforme é obrigatório nas aulas do Ampliado. 
O uso de celular não é permitido no período de aula. Para assuntos urgentes, ligar para 
5081-9107 (Assistente do Ampliado) ou 5081-8528 (Núcleo Psicopedagógico). 
 
Enfermaria 
 
 Quando necessário, os estudantes serão encaminhados para o atendimento na 
enfermaria do colégio. O registro do atendimento constará na agenda. Em caso de 
urgência, entraremos em contato via telefone.  
 
 Alunos da Educação Infantil e 1.º ano serão acompanhados pela auxiliar do 
grupo.  
 
 
Programa de Férias  
 
 Serviço extra (opcional) oferecido na 1.ª quinzena de julho para todos os alunos 
do colégio - do Infantil 3 ao 5.º ano.   
 
 
 Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 
 
 
Contato e Horário de Funcionamento 
 
Coordenadora: Tânia Leão Tagliari 
Telefones: 5081-9077/ 5081-9107 
Horário de atendimento: das 7h às 18h20 
 
 

MARISTA IDIOMAS  
 
 Marista Idiomas é o centro de idiomas com atividades extracurriculares. Nesse 
espaço, crianças e jovens aprendem por meio de um método dinâmico, exclusivo e 
integrado ao jeito Marista de educar. Durante as aulas, a exposição ao novo idioma 
acontece de maneira natural, leve e alegre, pois se aplica uma aprendizagem de 
Língua Inglesa adequada à faixa etária. 
 
 São 13 estágios, divididos em quatro níveis: 
 

• Early Years - 3 a 6 anos [EY 1, EY 2, EY 3 e EY 4] 
• Primary School - 7 a 10 anos [PS 1, PS 2 e PS 3] 
• Middle School - 11 a 13 anos [MS 1, MS 2 e MS 3] 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/diferenciais/periodo-ampliado/
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• Upper School - 14 a 17 anos [US 1, US 2 e US 3] 
 

Metodologia Marista Idiomas 
 
 Uma proposta diferente. São 4 horas semanais, com Snack Time (intervalo 
mediado pelo professor), com até 13 alunos por sala, material didático desenvolvido 
pela MacMillan e adequado a crianças e adolescentes em cada faixa etária.  
Aprendizagem lúdica por meio de jogos, atividades artísticas, internet e outros 
recursos. Educação financeira e FishTank: empreendedorismo. Além do Plantão de 
dúvidas: aulas de adaptação ou reforço; Mish Mash Room: salas multiuso com 
materiais complementares diversificados; DEAR Time: ambiente para leitura e 
conversação; projeto de imersão de um dia; ateliês: de arte, do sabor, de música e de 
experimentos; Spelling Bee Challenge, Halloween e Thanksgiving; atividades extras e 
opcionais, como a oficina de curta e documentário. 
 
 
Horários das aulas:   
 

 Matutino: das 10h às 12h (2ª e 4ª feira ou 3ª e 5ª feira)       
 Vespertino: das 13h30 às 15h30 ou das 15h45 às 17h45 (2ª e 4ª feira ou 3ª e 
5ª feira)      
 

 
Saída e entrada de alunos 
 
 Pedimos a gentileza de pais e responsáveis aguardarem a saída de seus filhos 
no corredor externo, em frente à sala 101, próximo à escada de acesso, no 1.º andar 
do Setor Laranja.  
 Ao término das aulas, no período vespertino, às 17h45, os pais ou responsáveis 
devem buscar seus filhos no próprio Marista Idiomas, até às 18h. Após esse horário, os 
alunos da Educação Infantil e Período Ampliado serão encaminhados ao espaço da 
Educação Infantil – Setor Azul, onde aguardarão a chegada de seus pais. 

  Caso queiram autorizar seu filho(a) a sair do Marista Idiomas para algum ponto 
de encontro, por favor, preencher a autorização na Secretaria. No caso dos alunos 
maiores, solicitamos um e-mail (arqui-maristaidiomas@colegiosmaristas.com.br). 

 Os alunos que chegarem mais cedo poderão aguardar o horário de entrada no 
corredor externo à entrada do Marista Idiomas. O acesso ao departamento ocorre 5 
minutos antes da aula. O acesso à sala de aula ocorre apenas no horário de início da 
mesma.  

 
Uso de uniforme 
 
 É obrigatório o uso de uniforme, conforme a regulamentação do Colégio Marista 
Arquidiocesano. Alunos que não estudam mais no Colégio, mas matriculados no 
Marista Idiomas, devem usar a camiseta Marista para acesso ao Marista Idiomas.  
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Atrasos    
 Mesmo após o horário de entrada, o aluno será admitido em sala de aula. Seu 
atraso é registrado pelo professor da turma e será reportado aos pais em casos 
recorrentes.  
 
Snack Time (intervalos) 
 
 Intervalos de 15 minutos são realizados em espaços específicos e serão 
monitorados pelos professores de cada turma, com o apoio de auxiliares. O objetivo do 
intervalo é que os alunos tenham a oportunidade de, além de fazer suas refeições, 
beber água e ir ao banheiro, possam também socializar em inglês com outros alunos e 
professores. É uma oportunidade para crianças e adolescentes utilizarem vocabulário 
relevante para o cotidiano deles. Não é um intervalo de livre brincar; integra-se à aula 
do Marista Idiomas.  
 
Lanches    
 
 As crianças da Educação Infantil e 1.º ano não têm autorização para ir à cantina 
comprar lanche. Elas devem trazer seu lanche todas as aulas, dentro da lancheira. 
Requisitamos um guardanapo de pano identificado com o nome da criança. É 
importante a parceria da família na escolha de lanches saudáveis e equilibrados. Para 
tanto, ressaltamos que não é aceitável o envio de salgadinhos, refrigerantes, balas, 
pirulitos e gomas de mascar.   
 
Aniversários  
 
 Aniversários poderão ser comemorados em sala de aula, sem convites prévios.  
O professor da turma deverá ser comunicado com antecedência para se programar e 
evitar que haja várias comemorações no mesmo dia.  Serão permitidos bolo em partes,  
em pedaços individuais e suco de caixinha individual. É necessário que seja 
encaminhado de acordo com o número de colegas de sala. Solicitamos também pratos 
e garfos descartáveis.  Não serão permitidos salgadinhos, brigadeiros, refrigerantes, 
enfeites, adereços e lembrancinhas.  Tudo deve ser entregue na hora da entrada, 
diretamente na sala de aula. Convites para festas fora do colégio poderão ser 
entregues, desde que para todos os colegas da classe.   
 
Professores 
 
 Possuem formação dentro dos Valores Maristas, certificações internacionais e 
qualificação específica para a metodologia própria da Rede Marista de colégios. 
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Material Didático   
 
 O material didático é de uso obrigatório. As famílias receberão um link: 
https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-marista-69 para a compra do 
material no site da livraria A página. 
 
 Na primeira semana de aula, haverá atividades de acolhida e boas-vindas para 
promover a integração do grupo. Não há atividades com o material didático na primeira 
semana de aula. 
 
Provas substitutivas 
 
 Acontecerão ao final dos testes de cada bimestre. Há uma taxa de R$ 30,00, 
que deverá ser paga na secretaria do Marista Idiomas.  
 Haverá isenção da taxa somente em casos de saúde, com a apresentação de 
atestado ou em atividades do próprio colégio: viagens, jogos externos, estudo do meio 
etc. 
 
 
 
Reuniões individuais   
 
  O professor da turma e os pais podem solicitar um encontro. Os horários serão 
agendados pela secretaria do Marista Idiomas, previamente, de acordo com a 
disponibilidade do professor.   
 
Comunicação - Portal Marista  
 
 A área restrita do Portal é uma ferramenta de comunicação cotidiana entre 
escola e família. Nela, os pais podem acessar os boletins. Alunos e responsáveis 
acessam os ambientes com sua senha e login. 
 
Exames Cambridge Assessment English 
 
 Marista Idiomas é o centro preparatório dos exames de proficiência em Língua 
Inglesa da Cambridge Assessment English, da conceituada University of Cambridge.  
Incorpora em seu currículo a preparação e certificação de Cambridge em suas 
unidades, desde Young Learners até Cambridge Advanced (CAE). A preparação é feita 
de forma gradual e natural – de acordo com a faixa etária e nível de proficiência do 
estudante. 
 Os exames de Cambridge Assessment English aplicam habilidades em inglês 
para a vida real e são aceitos mundialmente para trabalho, imigração e estudo. São 
certificados internacionais aceitos mundialmente e abrem portas para o ensino 
superior: mais de 20.000 universidades no mundo aceitam exames de Cambridge. 
 

https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-marista-69
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Curso de Língua Inglesa para adultos 
 
 O Marista Idiomas oferece também curso para adultos com aulas comunicativas, 
duas vezes por semana, com 1 hora de duração cada. As aulas são baseadas em 
conversação, focadas nas quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever.  
 São oferecidos módulos de 30 horas, do Básico ao Intermediário Superior, nos 
três períodos: manhã, tarde e noite. 
 
 
Programa de Internacionalização – 2020 
 O Colégio Marista Arquidiocesano oferece o Programa de Internacionalização, 
que é constituído de: 

 aumento da grade curricular de Língua Inglesa; 

 vivências internacionais: conviver com novas culturas; 

 Marista High School, que oferece dupla certificação; 

 Feiras com Universidades Internacionais. 
 
 
 
Vivências Internacionais  
 
Marista High School  
 
 Marista High School é o programa de Dupla Certificação oferecido aos alunos 
Maristas de 9.º ano do Ensino Fundamental e 1.ª série do Ensino Médio. 
 Os alunos do Arquidiocesano matriculados no Marista High School cursarão de 
forma simultânea os currículos brasileiro e estadunidense, em um ambiente de imersão 
na Língua Inglesa. Um dos objetivos do programa é impulsionar a construção de um 
projeto de vida repleto de conquistas e ampliar as oportunidades de ingresso em 
universidades internacionais. 
 
Feira de Universidades Internacionais – Graduação no Exterior 
 
 Nossos alunos têm a oportunidade de conhecer programas de cursos de 
universidades internacionais em um evento aqui mesmo no Arqui.  
 
Objetivos: 
 

 Oferecer a nossos alunos oportunidades para a sequência de seus estudos em 
instituições de ensino superior; 

 Conhecer instituições de ensino superior de qualidade no exterior; 

 Conhecer processos de admissão em instituições estrangeiras; 

 Saber sobre oferta de bolsas de estudos no exterior e como fazer para obtê-las; 

 Conhecer os principais cursos de cada instituição e informações consistentes 
sobre empregabilidade futura. 
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Informações Gerais: 
 
 Para tirar dúvidas, matrículas e rematrículas, contate-nos por meio da Secretaria 
do Marista Idiomas ou pelos telefones (11) 5081- 8475 ou 5081- 8478. 
 O contrato do Marista Idiomas poderá ser cancelado a qualquer tempo, 
mediante comunicação expressa na Secretaria do Marista Idiomas. 
 Em caso de desistência do aluno, a partir da assinatura do contrato, os valores 
serão devidos nas seguintes proporções:  
 

a) para quem optou pelo pagamento parcelado: serão devolvidas as parcelas 
vencidas até o mês do desligamento. Caso a desistência seja comunicada após 
o dia 31/10 do ano de vigência, serão devolvidas todas as parcelas faltantes 
previstas no contrato; 
 
b) para quem optou pelo pagamento à vista: os contratantes receberão de 
devolução a quantia correlata aos meses não cursados. Quando a desistência é 
comunicada após o dia 31/10 do ano vigente, não haverá qualquer devolução. 

Contato e Horário de funcionamento  
 
 Coordenadora: Vanessa Bocchi  
 Telefone: 5081-8475 
  E-mail: arqui-maristaidiomas@colegiosmaristas.com.br 
            Horário: das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira.  
 
 
Para mais informações sobre o Segmento, clique aqui! 
 
 

NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - NAC 
  
 Aprender, no Colégio Marista, é vivenciar um mar de possibilidades. O espírito 
de equipe, a união e a amizade são valores fundamentais para uma educação 
transformadora. Para que isso aconteça, vamos além da sala de aula. 
 O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) disponibiliza uma gama de 
modalidades artísticas, culturais e esportivas que promovem a integração e influenciam 
positivamente na autoestima e na concentração dos alunos.  
 
Atividades do NAC: 
 

• Balé, Dança Criativa, Danças Urbanas, Jazz e Dança Contemporânea;  
• Teatro; 
• Ginástica Artística, Rítmica e Atividades Circenses; 
• Violão, Teclado e Percussão (Baterarqui);  

https://colegiosmaristas.com.br/internacionalizacao/marista-idiomas/
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• Coral, Canto e Musicalização;  
• Basquete, Handebol, Futsal e Vôlei; 
• Esporte Infantil; 
• Judô e Xadrez; 
• Patins e Parkour (turmas do Integral); 
• Super Cérebro e Engenhoteca Robótica; 
• Natação; 
• Musculação. 

 
Atividades do NAC para adultos: 
 

• Natação e Hidroginástica; 
• Futebol, Vôlei e Basquete de Pais 
• Musculação, Arqui Bike, Zumba, Ritmos, HIIT, GAP, Alongamento, Pilates, 

Circuito Funcional, Yoga, Abdominais, Balé Funcional; 
• Equilibrium (atividade interdisciplinar para a 3.ª idade) – Fitness, Arqui Natação. 

 
 
 
Natação e Fitness:  

 
03/2 - Início das atividades para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos 
Finais e Ensino Médio. 
10/2 - Início das atividades para a Educação Infantil e séries do Integral.  
28/06 a 26/07 - Período de Férias (O Fitness funcionará normalmente) 
17/12 - Encerramento.  
Público-Alvo: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, 
aberto à comunidade. 

 
 Os períodos de Agendamento de testes e Aulas Abertas serão informados no 
site e via circular por e-mail. 
 Horários de Funcionamento: segunda, quarta e sexta-feira - das 6h às 21h 
                                terça e quinta-feira - das 6h às 21h45   

 
Informações Gerais: 
 
 Para esclarecimentos, matrículas e rematrículas, contate-nos por meio da 
Secretaria do Núcleo de Atividades Complementares.  
 É de extrema importância a leitura do contrato para verificação das condições 
acordadas. 
 Durante o ano, a desistência ou cancelamento da modalidade deve ser 
formalizada na Secretaria do NAC e será devolvido o valor proporcional até a data da 
expressa comunicação à contratada.  
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Horário de funcionamento da Secretaria Geral do NAC e do Fitness  
 
 Segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. 
 
Contato  
 
           Coordenador: Mario Aparecido de Oliveira 
 Núcleo de Atividades Complementares (Artístico, Esportes e Natação) - 
Sala 013 A (Setor Laranja) - ramais 5081-8441/ 5081-8448 
 Fitness Center – 1.º andar (Setor Laranja) - Ramal: 5081-8503 
 
 
Para mais informações sobre o NAC, clique aqui! 
 
 

 
 
 

PASTORAL 
  
 O objetivo do Núcleo de Pastoral é articular o processo de evangelização na 
Unidade Escolar em parceria com alunos, pais, professores e demais colaboradores 
para a constituição de um ambiente educativo acolhedor, fraterno e que promova 
experiências da fé cristã católica, dos valores do Evangelho e do carisma marista. 
 
 
 

https://colegiosmaristas.com.br/diferenciais/nac/
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Atividades da Pastoral  
 

O Colégio Marista Arquidiocesano é centro de aprendizagem e de 
evangelização, que harmoniza fé, cultura e vida. Sua proposta pedagógica e pastoral 
permite a articulação dos conteúdos curriculares e pastorais com as ações e projetos 
elaborados e desenvolvidos de forma integrada e integradora. Nosso olhar sobre a 
realidade escolar abre caminhos para que a dimensão da fé apareça sempre articulada 
com os demais saberes, de modo orgânico e não impositivo. Por isso, a comunidade 
escolar empenha-se para que a proposta educativa e evangelizadora seja entendida 
como instância fundamental do desenvolvimento integral do sujeito com espírito crítico, 
participação, liberdade, responsabilidade, espiritualidade e solidariedade. Para isso, o 
Núcleo de Pastoral atua por meio dos seguintes projetos/atividades. 
 
 
 
  
Oficinas de Valores e Celebrações  
 
Encontros cujo objetivo é oportunizar aos alunos da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental, de modo coletivo, processual e periódico, um itinerário de formação 
humana e integral a partir da experiência de confrontar seus valores, opções e 
paradigmas à luz da espiritualidade cristã e do contexto atual em que vivemos. As 
atividades são desenvolvidas durante o período de aula, com a presença e a 
participação do professor. A presença do aluno é obrigatória. 
 
 
Pastoral Juvenil Marista (PJM)  
 
Os grupos de adolescentes e jovens têm como objetivo estabelecer um processo de 
formação integral por meio da vivência da espiritualidade cristã e do carisma marista 
para o desenvolvimento da eclesialidade, da autonomia e do protagonismo juvenil. A 
metodologia da PJM compreende encontros semanais, celebrações e encontros com 
outras Unidades Maristas. Os grupos acontecem toda sexta-feira, no contraturno. As 
inscrições para a PJM podem ser realizadas no Núcleo de Pastoral da Unidade.  
 
Durante o tempo de participação na PJM, os adolescentes e jovens engajados têm a 
oportunidade de vivenciar algumas Experiências Formativas (encontros com outras 
Unidades Maristas). Os jovens serão indicados e selecionados para participar mediante 
a caminhada desenvolvida em seu grupo e o número de vagas disponíveis para tais 
encontros. 
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Proporcionamos as seguintes Experiências Formativas: 
 

 Amizade Marista (AMAR) – 8.º ano 
 Desafio Juvenil Marista (DJM) – 9.º ano 
 Curso de Liderança Marista (CLIMA) – a partir da 1.ª Série EM 
 Retiro de Projeto de Vida (RPV) – a partir da 2.ª Série EM 
 Missão Solidária Marista (MSM) – a partir da 3.ª Série EM 

 
Além dessas atividades e experiências, são realizados diversos encontros com o 

objetivo de divulgar as ações da PJM e oportunizar a partilha, a celebração e 
momentos de formação para os adolescentes e jovens. 
 
 
Catequese 
 
A catequese tem como propósito a iniciação cristã e sacramental das crianças, 
adolescentes e jovens para o amadurecimento continuado da fé católica e inserção 
eclesial. A catequese é opcional e acontece no contraturno escolar. 
 

 A preparação para a 1.ª Eucaristia acontece durante o 5.º ano (EFAI). 
 A pré-matrícula para Catequese e a entrevista com a família serão 

realizadas durante o 4.º ano escolar do aluno (2.º semestre). Requer que o 
aluno apresente, no ato da pré-matrícula, a Certidão de Batismo. O número 
de vagas é limitado. 

 A preparação para o Crisma acontece ao longo de um ano. O requisito para a 
participação é estar matriculado no 9.º ano (EFAF) ou 1.ª Série do Ensino 
Médio. 

 
Missas   
 

Acontecem aos domingos, às 20h, na Capela do Colégio. Em algumas 
ocasiões especiais, as Celebrações acontecem na Paróquia Nossa Senhora da Saúde 
(Rua Domingos de Morais, 2387 – próximo ao Colégio). Toda a comunidade educativa 
é convidada a participar.  
 
 
Ações de Solidariedade 
 

São realizadas em todos os segmentos da Unidade, oportunizando a 
participação em campanhas e experiências solidárias. A Unidade destaca, durante o 
ano letivo, as ações realizadas nos seguintes períodos: Páscoa, Semana Champagnat 
e Natal. 
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Contato  
 
 Coordenador: Osmar Resende 
 Telefones: 5081-9120/ 5081-9137/ 5081-8453/ 5081-8431 
 E-mail: arqui-pastoral@colegiosmaristas.com.br 
 
 
 Para mais informações sobre a Pastoral, clique aqui!  
 

SECRETARIA ESCOLAR 
 
Orientações 

Os responsáveis pelos(as) novos(as) estudantes devem apresentar até o dia 28 
de fevereiro de 2020 na Secretaria, sala 024, os seguintes documentos: 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: cópia autenticada da Certidão de Nascimento, cópia simples 
do RG e cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou responsáveis legais. 
 
1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: cópia autenticada da Certidão de Nascimento, 
cópia simples do RG e cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou responsáveis legais, 
declaração de conclusão da Educação Infantil, Relatório Conclusivo ou Parecer 
Descritivo.  
 
2.º AO 9.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento, cópia simples do RG, Histórico Escolar original que comprove a conclusão 
das séries anteriores e cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou responsáveis legais e 
dos alunos. 
 
1.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: cópia autenticada da Certidão de Nascimento, cópia 
simples do RG e do CPF, cópia autenticada do Histórico Escolar e Certificado de 
Conclusão do Ensino Fundamental, cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou 
responsáveis legais. 
 
2.ª E 3.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: cópia autenticada da Certidão de Nascimento, 
cópia simples do RG e do CPF, cópia autenticada do Histórico Escolar e Certificado de 
Conclusão do Ensino Fundamental, Histórico Escolar original do Ensino Médio que 
comprove a conclusão das séries anteriores, cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou 
responsáveis legais. 
 
ESTUDANTES NASCIDOS(AS) E ORIUNDOS(AS) DE OUTROS PAÍSES: cópia 
autenticada da Certidão de Nascimento com tradução juramentada, cópia simples do 
RG (e do CPF, se o(a) estudante for do Ensino Médio), cópia autenticada do Histórico 
Escolar dos estudos realizados no exterior, com visto do Consulado e cópia 
autenticada da tradução juramentada, cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou 

https://colegiosmaristas.com.br/pastoral/
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responsáveis legais. Os(as) estudantes estarão sujeitos(as) às complementações e 
adaptações de acordo com a legislação vigente. 
 
Importante: A atualização do cadastro pode ser feita diretamente no Portal Marista 
através da área restrita ou do e-mail da Secretaria Escolar: arqui-
secretaria@colegiosmaristas.com.br. 
 
 
Bilhete Escolar 
 
 A família interessada no bilhete escolar deverá procurar a Secretaria Escolar 
(sala 024 - Adm, térreo - Setor Azul), a partir de janeiro de 2020, para preencher o 
formulário de solicitação que será cadastrado no site da SPTrans.  

Documentos obrigatórios para o preenchimento:  
 

 RG do aluno (todos os dados) – cópia legível; 
 CPF dos alunos maiores de 7 anos – cópia legível; 
 Nome, CPF e e-mail da mãe.  

 
 
 
Senhas de Acesso (Portal e Blackboard)  
 
 O Colégio Marista Arquidiocesano disponibiliza na internet o Portal Marista 
(www.maristaarqui.com.br) e a Plataforma Blackboard Marista, para o aprimoramento 
do processo de ensino-aprendizagem. Alunos, professores e responsáveis acessam a 
área restrita desses ambientes com usuário e senha próprios. 
 
Orientações para o primeiro acesso 
 
 Os responsáveis devem acessar com as seguintes credenciais:  
 Usuário: CPF 
 Senha: data de nascimento (apenas com números no formato DDMMAAAA) 
 
 No primeiro acesso, será solicitada a troca da senha. Essa senha pode ser 
recuperada no link, no próprio Portal Marista. 
 
 Os alunos novos devem acessar com as seguintes credenciais:  
 Usuário: número de matrícula 
 Senha: m200@datadenascimento (a data de nascimento apenas com números 
no formato DDMMAAAA)  
 Por questões de segurança, para recuperar a senha do aluno, é necessário 
comparecer ao Departamento de Tecnologia, na sala 204 – segundo andar – Setor 
Azul. 
  

mailto:arqui-secretaria@colegiosmaristas.com.br
mailto:arqui-secretaria@colegiosmaristas.com.br
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Contato  
 
Telefones: 5081-9076/ 5081-8518/ 5081-8462/ 5081-9097 
E-mail: arqui-secretaria@colegiosmaristas.com.br 
 
 

ENFERMARIA 
 
 Desde 1998, o Colégio Marista Arquidiocesano possui um ambulatório de 
pronto-atendimento. A equipe é composta por médicos e enfermeiros, que prestam 
toda a assistência aos alunos e colaboradores.  
 
Serviços de pronto-atendimento  

 
• Medicação 
• Curativo  
• Aferição  
• Exames dermatológicos  
• Remoção - ambulância própria do colégio  

 
 
Horários de Funcionamento 
 
 Enfermagem: das 7h às 22h.  
 Atendimento Médico: das 8h às 12h e das 14h às 18h.  
 
Contato  
 
Ramais: 5081-8468 / 5081-8448 
 
 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
 
Gestão Escolar  
 
 A Direção Colegiada é representada pelo Diretor e Gerente de colégio junto aos 
Coordenadores de Segmentos. Esse é o organismo de deliberação, análise, 
planejamento, supervisão, coordenação e acompanhamento de todas as atividades do 
Colégio. A ação educativa do Colégio ocorre por meio de equipes de trabalho, dividida 
em Núcleos: Psicopedagógico, Pastoral, Administrativo, Cultural e Tecnologia da 
Informação, com seus coordenadores, supervisores e assistentes.  
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Ética e convivência nos espaços públicos: a vida escolar  
 
 A escola é um espaço público. Por ela, circulam diferentes pessoas (estudantes 
dos variados segmentos de ensino, professores e demais funcionários; crianças, 
jovens e adultos; homens e mulheres), diferentes modos de viver e conviver, diferentes 
concepções de mundo, diferentes posicionamentos frente à vida. O fato é que os 
espaços públicos ensinam algo a todos nós ao exigirem determinadas atitudes e 
posturas. Neles exercemos nossa ética comprometida com o bem comum, com o 
outro. No Marista Arquidiocesano, esse exercício de cidadania, civilidade e 
pertencimento se traduz em atitudes e hábitos descritos no Regimento Escolar, 
sintetizado abaixo: 
 

 zelar pela conservação e limpeza dos espaços escolares. Isso serve para as 
salas de aula, corredores, anfiteatros, banheiros, pátios, quadras etc. 

 zelar pelos modos como circulamos na Escola: não correr pelos pátios por onde 
andam crianças, educadores e famílias; desculpar-se quando necessário; ter 
cuidado ao interagir (falar, brincar, ouvir etc.). Ressaltamos ainda que as 
manifestações exageradas no namoro não são adequadas ao espaço escolar. 

 
 Aos pais ou responsáveis, é vedado abordar funcionários e alunos para tomar 
satisfação ou repreendê-los.  
 
 
 
Composição das classes e escolha dos Professores Titulares 
 
 As classes são heterogêneas e organizadas pelo Conselho de Classe. A 
designação dos Titulares e demais Professores é atribuição específica do Núcleo 
Psicopedagógico.  
 
Horários das portarias durante o período letivo 
 
 Domingos de Morais - das 6h às 22h 
 Loefgreen - das 6h30 às 8h15, das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 19h 
 Afonso Celso - 6h às 20h15 
 Estacionamento - das 6h às 22h 
 
Drive-thru Domingos de Morais 
 
 Os horários de funcionamento do Drive-thru Domingos de Morais serão, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 7h30 e das 12h55 às 13h30, somente para 
desembarque dos alunos da Educação Infantil e 1.º ano.  
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Drive-thru Afonso Celso 
 
 Os horários de funcionamento do Drive-thru Afonso Celso (disponível para 
embarque e desembarque de todos os alunos do Colégio) são de segunda a sexta-
feira, das 6h30 às 8h15, das 11h40 às 14h e das 17h às 19h. 
 
 
Cartão Magnético  
 
 Esse documento é indispensável para a entrada do(a) estudante e sua família 
em quaisquer atividades no Colégio. Permite o uso das catracas e, sem ele, o(a) 
estudante não tem acesso ao interior do estabelecimento. A primeira via para o(a) 
estudante é fornecida gratuitamente pela Escola. 
 Solicitamos aos pais e/ou responsáveis que utilizem também o cartão magnético 
para entrar e sair do Colégio ou, eventualmente, na falta desse, apresentem - 
obrigatoriamente - documento pessoal com foto para cadastro e acesso com cartão 
provisório. Pedimos a compreensão de todos pois, por medida de segurança, ninguém 
poderá entrar no Colégio sem cartão, definitivo ou provisório. 

Para o ano de 2020, implantamos melhoria no sistema para cadastro de 
identificação por meio do CPF. Isso proporcionará maior agilidade do atendimento, com  
segurança de informações. 
  
 É vedada a circulação de pais ou terceiros nos corredores das salas de 
aula, sem autorização do Colégio. 
 
  
Uniforme  
 
 Seu uso é obrigatório a todos(as) os(as) alunos(as) nas atividades do cotidiano 
escolar, do primeiro ao último dia de aula, inclusive no período final de 
recuperação/provas do 3.º trimestre. Pedimos aos pais que acompanhem esse 
importante item para segurança e organização da Escola, conforme as definições 
abaixo:  
 
Educação Infantil ao 5.º ano do Ensino Fundamental  
 
 Uniforme completo do Colégio: camiseta/regata, bermuda, short-saia ou calça, 
blusão e tênis (sem rodinhas). Para os dias de frio intenso, é permitido o uso 
complementar de outro casaco, preferencialmente na cor azul-escura ou preta, sem 
deixar de usar a camiseta e o agasalho do próprio uniforme.  
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Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano) e Ensino Médio  
 
 Camiseta do uniforme, tênis, calça ou bermuda somente nas cores azul-escura 
ou preta (de cor única, sem estampa, listras ou qualquer outro padrão). O uso do 
agasalho não isenta o da camiseta do uniforme escolar. Não é permitida a 
customização do vestuário que compõe o uniforme nem a utilização de uniformes com 
numeração infantil. O short-saia não é permitido a partir do 6.º ano. 
 
Nas aulas de Educação Física 
 
 É indispensável o uso de bermuda do uniforme ou calça de moletom (ou similar), 
azul-escura ou preta, e tênis. 
   
Para as aulas nos Laboratórios de Ciências, Química, Física e Biologia 
 
 É obrigatório o uso de avental branco de mangas compridas. 
  
 É imprescindível vestir-se de modo adequado no Ambiente Escolar. É 
vedado o uso de chinelos, sandálias, Crocs (e afins), camisetas recortadas. Vale 
lembrar que não haverá tolerância quanto à inobservância do uniforme. O aluno 
não entrará em aula nesse caso. 
 
Atrasos (Curricular e Ampliado/Integral)  
 
 Os estudantes do 2.º ao 5.º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais que 
chegarem atrasados (após o sinal 7h30 ou 13h30) deverão passar na sala de 
Assistência de Alunos para a retirada da autorização de entrada, quando for o caso. O 
limite para entrada será o horário da segunda aula (8h15 ou 14h15).  
 O(a) estudante do Ensino Fundamental II e Ensino Médio que chegar 
atrasado(a) ao Colégio, na primeira aula, será encaminhado(a) à sala de Assistência 
aos Alunos (001 – Setor azul). Nesse caso, entrará para a aula seguinte desde que 
esteja no Colégio com até dez minutos de antecedência ao toque do sinal da segunda 
aula (7h50 e/ou 14h05), no máximo. 
 
 Observação: não será permitida a entrada para a terceira e demais aulas.  
 
  Serão aceitos quatro atrasos durante o trimestre. Todos serão notificados no 
Registro Escolar, ficando disponíveis para pais e responsáveis na área restrita do 
Portal. No terceiro atraso, o(a) estudante receberá uma notificação por escrito e, 
quando ultrapassar o limite de tolerância dos atrasos, será advertido(a) por escrito. Em 
toda reincidência, após a advertência, o(a) estudante retornará para casa com a 
autorização do(a) responsável.  
 Observação: toda advertência escrita deverá ser assinada pelo(a) responsável 
e devolvida ao coordenador do Núcleo de Assistência de Alunos (sala 001 – Setor  
Azul).   



 

38 
 

 
  Não serão aceitos atrasos nas trocas das aulas e no retorno do intervalo. Na 
primeira vez, o(a) estudante será advertido(a) verbalmente; na segunda vez, por 
escrito; na reincidência, caberá o retorno imediato para casa.  
 
  Saídas antecipadas serão permitidas somente com a autorização dos pais ou 
responsáveis, com a presença dos mesmos. Em caso de dispensa solicitada pela 
família, o(a) estudante deve se apresentar na sala de Assistência de Alunos (001 – 
Setor Azul), onde aguardará o(a) responsável que virá buscá-lo(a).  
 
  Material de uso pessoal: o(a) estudante é o(a) único(a) responsável pela guarda 
e vigilância de todo material de uso pessoal, não tendo o Colégio qualquer 
responsabilidade em caso de perda, extravio ou dano (cf. contrato). Materiais 
encontrados serão encaminhados ao setor de “Perdidos e Achados”.  
 
 É vedado o uso de equipamentos eletrônicos durante as aulas, sem a 
autorização dos professores.  
 
Perda de Aula 
 
 O aluno(a) e/ou seus responsáveis devem procurar o Núcleo Psicopedagógico 
para orientações e eventuais reposições.  
 
Prova substitutiva 
 
 Toda e qualquer prova substitutiva precisará de justificativa por escrito e 
pagamento de taxa, conforme legislação.  
 
 
Provas Substitutivas - Procedimentos para todos os estudantes que perderam 
provas  
 
 A solicitação de provas deve ser feita por escrito na Assistência do Núcleo 
Psicopedagógico, sala 102, Setor Azul. O valor da prova substitutiva virá no próximo 
boleto de mensalidade.  
 A gratuidade é garantida para os casos de doenças infectocontagiosas e/ou 
internações, mediante entrega de atestado médico, e nos casos previstos pela 
legislação vigente. 
  
Faltas às aulas  
 
 É importante comunicar à escola o motivo da falta. É da responsabilidade do 
aluno repor os conteúdos desenvolvidos no período em que se ausentar da escola. As 
faltas só podem ser justificadas por meio de atestado médico, entregue à Secretaria 
Escolar. Não há abono de faltas.  



 

39 
 

 O(a) professor(a) titular é uma referência para os encaminhamentos da sala, 
para orientações e atendimentos às famílias. O(a) titular contará com o apoio dos 
representantes de turma. Caso a família tenha necessidade de conversar com o 
Colégio, em momento diferente das Reuniões com Pais, poderá solicitar agendamento 
com o professor titular pelo telefone: 5081-8528 (Núcleo Psicopedagógico).  
  O material didático é de uso obrigatório. O(a) estudante deverá trazer para as 
aulas o material solicitado pelo(a) professor(a). Ele é apoio para as aulas e estudos. No 
8.º e 9.º ano são utilizados somente livros digitais em sala de aula. Cada aluno deve 
trazer seu tablet, devidamente carregado. 
 
Solicitação de revisão de nota trimestral - deliberação nº 155/2017 da LDB 
9694/96) 
 
 Após a divulgação do boletim, a cada trimestre, os alunos têm cinco dias para 
pedir revisão das notas, apresentando justificativa em formulário próprio a ser solicitado 
à Secretaria Escolar. 
 
Pedidos de reconsideração - Final  
 
 A DELIBERAÇÃO número 161/2018 regulamenta os pedidos de reconsideração. 
 De acordo com o Art. 22, do Cap. II, o aluno ou seu representante legal que 
discordar do resultado final das avaliações poderá apresentar pedido de 
reconsideração junto à direção da escola, nos termos desta Deliberação. 
 § 1º O pedido deverá ser protocolado na escola, em até 10 dias da divulgação 
dos resultados. 
 § 2º A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de 
Classe/Ano/Série ou o órgão colegiado que tenha regimentalmente essa atribuição, 
atendidas as seguintes condições: 
 I – O Conselho de classe ou o órgão colegiado será constituído por professores 
do aluno e integrantes da equipe pedagógica; 
 II – A decisão do Conselho deverá ser registrada em ata.  
 §3º A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 
 § 4º O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso nos períodos de férias 
escolares. 
 Art. 23 - da decisão da escola, caberá recurso à Diretoria a que a escola está 
vinculada ou, quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, 
adotando os mesmos procedimentos, com as devidas fundamentações. 
 

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
Matrícula e Rematrícula  
 
 A matrícula só é efetivada mediante entrega de documentação solicitada, 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Requerimento de 
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Matrícula e consequente deferimento expresso e formal do Colégio, pagamento da 
antecipação de anuidade e complemento da primeira parcela. 
 A rematrícula não será efetivada no caso de inobservância dos procedimentos e 
prazos, em caso de inadimplência dos CONTRATANTES, pelo não pagamento das 
prestações previstas para o ato da matrícula, pela transgressão de normas legais e 
institucionais, pendências documentais ou condições pedagógicas e legais.  
 O ingresso e permanência do(a) aluno(a) nas dependências do CONTRATADO 
dependem do deferimento de sua (re)matrícula, com o cumprimento dos requisitos legais 
e pedagógicos. Além disso, é condição para o deferimento da rematrícula não haver 
nenhuma pendência do ano letivo anterior, pagamento da antecipação de anuidade e 
complemento da primeira parcela. O valor da antecipação de anuidade é abatido da 
primeira parcela da anuidade.  
 Na hipótese de desistência da (re)matrícula pelos CONTRATANTES, em até 7 
(sete) dias antes de iniciarem as aulas, será devolvido pelos CONTRATANTES ao 
CONTRATADO, para cobrir custos operacionais, o valor equivalente a 10% (dez por 
cento) da primeira parcela da anuidade. Após esse período, haverá retenção do valor 
integral da primeira parcela da anuidade.  
 Tanto a desistência quanto a transferência, por iniciativa dos CONTRATANTES, 
deverão ser formalizadas expressamente na Central de Relacionamento do Colégio, tendo 
o CONTRATADO o prazo de até 30 (trinta) dias para expedir os respectivos documentos. 
Os CONTRATANTES pagarão o valor devido, proporcional até a data da 
resilição/rescisão, além de outros débitos porventura existentes, inclusive aqueles 
originados de serviços opcionais.  
 
Boletos  
 
 Os boletos são agrupados em nome do titular do boleto e, além da cobrança da 
mensalidade do ensino regular, são cobradas, no mesmo boleto, as parcelas das 
atividades complementares/extracurriculares, Período Integral, Marista Idiomas, taxa de 
materiais didáticos e serviços extras: prova substitutiva, cartão magnético, expedição de 
documentos etc. 
  

A data de vencimento dos boletos é todo dia 12 de cada mês e ficam disponíveis 
para impressão na área restrita, em MENU/POSIÇÃO FINANCEIRA. O departamento 
financeiro disponibiliza os boletos sempre no final do mês anterior ao vencimento e 
encaminha e-mail avisando o titular do boleto. Esse e-mail de lembrete também é enviado 
no dia do vencimento.  
  

Os recibos, declarações e notas fiscais serão emitidos em nome do titular do boleto 
e também estão disponíveis no Portal do Colégio, área restrita. 
  
 Como todos os títulos são registrados, os boletos vencidos devem ser atualizados 
no site do Banco Santander: https://www.santander.com.br/  Facilite seu dia a dia/ 2ª via 
de boletos/ boleto vencido/ emitir: https://www.santander.com.br/2-via-
boleto?estado=comeco. Aí o boleto será atualizado com o vencimento para a data e 
poderá ser pago em qualquer banco. 

https://www.santander.com.br/
https://www.santander.com.br/2-via-boleto?estado=comeco
https://www.santander.com.br/2-via-boleto?estado=comeco
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 Outra opção disponível no Portal do Colégio/ Área Restrita/ Responsável é o 
ACORDO FINANCEIRO. Lá é possível negociar as parcelas que estão em aberto para 
pagamento à vista (boleto) ou parcelado, com cartão de crédito (parcelas com o valor 
mínimo de R$ 500,00). 
 

A inadimplência, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos, acarretará a perda 
do direito à renovação da matrícula, bem como poderá ser inscrita em órgãos de proteção 
ao crédito. Sendo assim, após 90 dias do vencimento, os CPFs dos titulares dos boletos 
serão negativados no Serasa. Ao realizar um acordo, serão baixados em até 48 horas. 
 
 Para os alunos que possuem desconto comercial, não sendo o pagamento 
efetivado no vencimento, os CONTRATANTES perderão o desconto no mês em que 
ocorrer o atraso.  

 
Caso a média trimestral seja inferior a 7,0 (sete), o percentual de desconto será 

reduzido para a metade até o próximo período. 
 
Locação de Armário (apenas para alunos do Curricular) 
 
 A família interessada na locação de armário deverá procurar a recepção da 
Administração (sala 024, térreo – Setor Azul), escolher o armário disponível e assinar o 
contrato.  
 O valor anual é R$ 310,00 e será cobrado no mesmo boleto da mensalidade do 
ensino regular, à vista e em única parcela.    
 
 
Bolsa de Estudo Social   
 
 A Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, mantenedora do Colégio, 
atua prioritariamente na área de educação. Na condição de entidade filantrópica, mantém 
um programa de concessão de bolsas sociais para atendimento a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, em conformidade à legislação vigente.  
 
 
Desconto Comercial 
 
O Desconto Comercial é uma deliberação do colégio, avaliado por uma comissão, 
mediante a entrega de documentação para análise. O seu regulamento e inscrição serão 
informados no decorrer do ano.  
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SEDE CAMPESTRE  
 
 A chácara do Colégio Marista Arquidiocesano está localizada na Estrada Galvão 

Bueno, nº 10.000, Jardim Represa, São Bernardo do Campo – SP. O acesso é feito 

pela saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes (sentido litoral), seguindo à direita no 

sentido do Jardim Represa.  

 Nossa Chácara destina-se prioritariamente às atividades do próprio Colégio: 

projetos com os pais e alunos regularmente matriculados, professores e demais 

funcionários.  

 O acesso é permitido mediante a apresentação do cartão de identificação de 

acesso ao colégio. 

 Alugamos também os espaços da Chácara para eventos coorporativos, retiros, 

aniversários e casamentos. 

 Agende previamente sua visita à Chácara do Colégio Marista Arquidiocesano. 

Verifique a disponibilidade de utilização pelo e-mail: arqui@colegiosmaristas.com.br ou 

pelo telefone: 5081-8483.  

 
Funcionamento  
 

 Aos sábados e aos domingos, das 8h às 16h, seguindo o calendário de 

funcionamento do Colégio.  

 A chácara fecha na segunda quinzena de dezembro e nos meses de janeiro e 
julho para manutenção.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arqui@colegiosmaristas.com.br


 

43 
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Rua Domingos de Morais, 2565 
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(11) 5081-8444 

arqui@colegiosmaristas.com.br 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


