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Prezada família,

Este “Guia do Estudante e da Família” traz informações sobre o Colégio Marista
Champagnat para estudantes e famílias e visa estabelecer orientações para o bom
funcionamento da comunidade educativa escolar.

Almejamos que, ao término da leitura atenta e reflexiva, cada pessoa possa se situar
em relação ao que a escola realiza. Esperamos também a contribuição de cada um, 
pois a missão de educar é de todos. A proposta educativa Marista está alicerçada em
princípios, valores e práticas pedagógicas inspirados nos ensinamentos de São 
Marcelino Champagnat, sempre em sintonia com a cultura de nossos dias, em vista do 
processo educativo.

A educação das novas gerações é uma incumbência de toda a sociedade, mas, de 
modo especial, daqueles que estão mais próximos às crianças e aos jovens.

Atenciosamente,
Direção, coordenação e educadores do Colégio Marista Champagnat.
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1. Missão Marista

Após sua ordenação sacerdotal, em 22 de julho de 1816, Marcelino Champagnat foi designado à cidade de La Valla 
(FRA). Diante de uma realidade, na qual não havia um cuidado pastoral com crianças e jovens do campo, fundou em
1817, a comunidade dos Pequenos Irmãos das Escolas, ou Pequenos Irmãos de Maria. Nela, jovens de 15 a 18 anos
passaram a aprender a leitura, a escrita, a aritmética, a oração e a vivência do Evangelho no cotidiano.

Os discípulos receberam a orientação humana, intelectual e espiritual e se tornaram educadores religiosos que, por sua
vez, estenderam o conhecimento apreendido a crianças e adultos de outros lugarejos. Desde então, há quase dois
séculos, eles prosseguem em diferentes partes do mundo para concretizar o sonho do fundador Marcelino Champagnat
de “fazer Jesus Cristo conhecido e amado”. Atualmente, estão presentes em 79 países, localizados na Europa, África, 
América, Ásia e Oceania. Essa importante tarefa é partilhada por aproximadamente 76.000 irmãos e leigos.

Os primeiros Irmãos Maristas chegaram à nossa cidade no dia 30 de dezembro de 1937. E no dia 7 de fevereiro de 1938, 
o Colégio Nossa Senhora Aparecida abria suas portas, iniciando suas atividades pedagógicas.

Em 2014, no dia 10 de dezembro, foi inaugurado o Colégio Marista Champagnat, visando atender a comunidade de 
Ribeirão Preto, e ampliando assim as atividades educativas do Grupo Marista.

A Comunidade Educativa Marista tem como missão formar cidadãos com base em valores humanos e cristãos para a 
transformação da sociedade. Fundado sob a égide do humanismo cristão, o Instituto Marista posiciona-se na vanguarda
da defesa e da promoção dos direitos das infâncias e juventudes.

Bem-vindos!



2. Níveis de Ensino

Educação Infantil | Infantil 2, 3, 4 e 5
Manhã: 7h30 às 12h
Tarde: 13h30 às 18h

Ensino Fundamental Anos Iniciais | 1º ao 5º ano
Manhã: 7h30 às 12h
Tarde: 13h30 às 18h

Ensino Fundamental Anos Finais | 6º ano 9º ano
Manhã: 7h às 12h20

7º ao 9º ano – implantação gradativa a partir de 2019.



3. Calendário Escolar 2018

1 2 3 4 5 6 19, 22, 23, 24, 25 e 26/01: CAMAR 1 2 3 05 e 06: Iníc io das atividades do 1 2 3 29: Atividades suspensas: 

7 8 9 10 11 12 13 Educacional (Caminhada Marista) 4 5 6 7 8 9 10 Marista Idiomas e NAC 4 5 6 7 8 9 10 Quinta- feira Santa

14 15 16 17 18 19 20 25: Reunião de pais | Educação Infantil e 11 12 13 14 15 16 17 12: Atividades suspensas 11 12 13 14 15 16 17 30: Feriado | Sexta- feira Santa 

21 22 23 24 25 26 27 1º ano do Ensino Fundamental 18 19 20 21 22 23 24 13: Carnaval 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 26: Reunião de pais | 2º ao 6º ano EF 25 26 27 28 14: Atidades suspensas | Quarta- 25 26 27 28 29 30 31
29: Iníc io do Ano Letivo | EI e EF feira de cinzas

01: Feriado -  Dia do trabalhador 01: Atividades suspensas

1 2 3 4 5 6 7 01: Páscoa 1 2 3 4 5 02: Iníc io do 2º trimestre | 2º ao 6º ano 1 2 18: Atividades suspensas

8 9 10 11 12 13 14 30: Letivo | Fechamento do 1º trimestre - 6 7 8 9 10 11 12 05: Letivo | Dia da Família 3 4 5 6 7 8 9 19: Feriado -  Aniversário de Ribeirão Preto

15 16 17 18 19 20 21 Ensino Fundamental (2º ao 6º ano) 13 14 15 16 17 18 19 16: Reunião de pais -  Ensino 10 11 12 13 14 15 16 23: Letivo | Festa Junina

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 Fundamental (2º ao 6º ano) 17 18 19 20 21 22 23 25: Reunião de pais | Educação Infantil

29 30 27 28 29 30 31 31: Feriado | Corpus Christi 24 25 26 27 28 29 30 27: Reunião de pais | 1º ano EF

29: Letivo | Término 1º semestre

1 2 3 4 5 6 7 02 a 31/07: Período de férias 1 2 3 4 01: Iníc io do 2º semestre 1 03: Iníc io do 3º trimestre | 2º ao 6º ano

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 (Volta às aulas) 2 3 4 5 6 7 8 07: Feriado Independência do Brasil

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 18: Letivo | Dia da Família 9 10 11 12 13 14 15 12: Reunião de pais -  Ensino

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 31: Letivo | Fechamento do 2º 16 17 18 19 20 21 22 Fundamental | 2º ao 6º ano

29 30 31 26 27 28 29 30 31 trimestre -  2º ao 6º ano EF 23 24 25 26 27 28 29

30

03: Reunião de pais | EI e  1º ano

1 2 3 4 5 6 06: Letivo | "Vamos Brincar" 1 2 3 02: Feriado | Finados 1 05: Reunião de pais | EF (2º ao 6º ano)

7 8 9 10 11 12 13 12: Feriado | Nossa Senhora 4 5 6 7 8 9 10 15: Feriado | Proclamação 2 3 4 5 6 7 8 05 e 06: Encerramento Marista Idiomas

14 15 16 17 18 19 20 Aparecida / Dia das crianças 11 12 13 14 15 16 17 da República 9 10 11 12 13 14 15 05 a 07: Encerramento das atividades NAC

21 22 23 24 25 26 27 15: Feriado | Dia do professor 18 19 20 21 22 23 24 16: Atividades suspensas 16 17 18 19 20 21 22 18: Fechamento do 2º semestre (EI e

28 29 30 31 27: Mostra Cultural | Letivo 25 26 27 28 29 30 24: Letivo | Partilha PIS e PICS 23 24 25 26 27 28 29  1º ano) e do 3º trimestre (2º ao 6º ano)

30 31 19: Iníc io do período de férias

T Q Q S S
DEZEMBRO

12 dias letivos
Q S S

NOVEMBRO

20 dias letivos
D SS S D S T Q

Q S S
SETEMBRO

19 dias letivos

OUTUBRO
23 dias letivos

D S T Q Q

S
AGOSTO

24 dias letivos
D S T QD S T Q Q S

JULHO
0 dias letivos

D S T Q Q S S

JUNHO
19 dias letivos

D S T Q Q S S
MAIO

22 dias letivos
D S T Q Q S S

ABRIL

21 dias letivos
D S T Q Q S S

Q Q S SD S
MARÇO

20 dias letivos

FEVEREIRO
17 dias letivos

D S T Q Q S S DT Q Q S S
JANEIRO

3 dias letivos
S T



Turmas
Horário de 

aula
Onde os estudantes serão 

recebidos
Onde buscá-los

Horário limite de 
permanência

Manhã 7h30 às 12h

Espaço de acolhida, a partir 
das 7h até às 7h30. Após 7h30 

a entrada ocorrerá pela 
recepção administrativa.

Sala de aula até 12h05. Após 12h05, 
ficarão no espaço de acolhida aos 

cuidados das estagiárias e 
monitoras de alunos.

12h30

Tarde 13h30 às 18h

Espaço de acolhida, a partir 
das 13h até às 13h30. Após 

13h30 a entrada ocorrerá pela 
recepção administrativa.

Na sala de aula até 18h05. Após 
18h05, ficarão no espaço de 
acolhida aos cuidados das 

estagiárias e monitoras de alunos.

18h30

Ampliado 9h às 18h

Espaço de acolhida, a partir 
das 7h até às 9h. Após 9h a 

entrada ocorrerá pela 
recepção administrativa.

Na sala de aula até 18h05. Após 
18h05, as crianças ficarão no 

espaço de acolhida aos cuidados 
das estagiárias e monitoras de 

alunos.

18h30

4. Organização Escolar: Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental 

Assiduidade e pontualidade
A chegada e a saída do estudante estão inseridas em toda a atividade escolar planejada para aquele dia. Assim, se chegam 
atrasados ou saem mais cedo, há uma quebra nessa ação harmoniosa. Solicitamos então um empenho especial no perfeito 
cumprimento dos horários de entrada e evitando saídas antecipadas.
Na eventual ocasião de chegada após o fechamento do portão do espaço de acolhida, o familiar e/ou responsável deverá 
acompanhar o estudante até à recepção administrativa, solicitar que a recepcionista anuncie sua chegada e aguardar no 
espaço da recepção a vinda da monitoria, que irá receber e acompanhar o estudante até a sala de aula. 

Contato breve com a professora regente
Educação Infantil, 1º e 2º ano EF: havendo necessidade de contato breve com a professora regente, na porta da sala de aula, 
deve acontecer das 7h às 7h20 (manhã) e das 13h às 13h20 (tarde), evitando interromper a rotina escolar. Atendimentos 
podem ser agendados se necessário.



5. Organização Escolar: 3º ao 5º do Ensino Fundamental 

Assiduidade e pontualidade
É importante que o estudante seja assíduo e pontual em todas as atividades do Colégio, evitando saídas antecipadas.

Contato breve com a professora regente
3º ao 5º ano: havendo necessidade de contato breve com a professora regente, na porta da sala de aula, deve acontecer das 7h às 
7h20 (manhã) e das 13h às 13h20 (tarde), evitando interromper a rotina escolar. Atendimentos podem ser agendados se necessário.
6º ano: os atendimentos deverão ser sempre agendados com a professora titular da turma por meio da agenda escolar ou pelo 
telefone 3238-4800, no setor do Núcleo Psicopedagógico.

Turmas Horário de aula
Onde os estudantes

serão recebidos
Onde buscá-los

Horário limite 
de permanência

Manhã 7h30 às 12h
Espaço de acolhida a 

partir das 7h.

Espaço de acolhida/recepção 
administrativa. Os estudantes serão 

anunciados no momento da chegada 
do familiar e/ou responsável.

Até às 12h30.

Tarde 13h30 às 18h
Espaço de acolhida, a 

partir das 13h.

Espaço de acolhida/recepção 
administrativa. Os estudantes serão 

anunciados no momento da chegada 
do familiar e/ou responsável.

Até às 18h30.

Organização Escolar: 6º do Ensino Fundamental 

Período Horário de aula
Onde os estudantes  serão 

recebidos
Onde buscá-los

Horário limite de 
permanência

Manhã 7h às 12h20
Espaço de acolhida, a partir 

da 6h45.

Espaço de 
acolhida/recepção 

administrativa.
Até às 12h30.



Autorização para a saída do estudante:
Por medida de segurança o Colégio não autoriza a saída de estudantes com “terceiros” quando a dispensa for solicitada
por telefone. As famílias devem cadastrar, junto à monitoria, amigos e/ou familiares autorizados a buscar a criança. 

Saídas antecipadas:
Havendo necessidade de saída antecipada, é necessária a autorização formal dos pais ou responsáveis, por escrito na agenda 
ou pessoalmente com a professora da turma ou monitora dos alunos. Ao buscar o estudante, o responsável deve se dirigir à 
recepção administrativa e aguardar na recepção a entrega do estudante, pela monitoria e/ou auxiliar de sala. 

7. Controle de Acesso

Cartões magnéticos
- Carteira estudantil
O cartão magnético é indispensável para a entrada do(a) estudante e de sua família em quaisquer atividades no Colégio. A 
primeira via para o(a) estudante é fornecida gratuitamente pela Escola. Seu uso é obrigatório e diário. 
- Cartão da Família
O cartão magnético de pais, responsáveis e acompanhantes é indispensável para a entrada em quaisquer atividades no 
Colégio. A primeira via é fornecida gratuitamente pela Escola e seu uso é diário e obrigatório. A família poderá solicitar 1 via
adicional (2ª via) e o custo será de R$ 15,00. 

Emissão de 2ª via
Em caso de perda, o custo de emissão da 2ª via do Carteira Estudantil será de R$ 25,00 e o custo de emissão da 2ª via do 
Cartão da Família, o será de R$ 15,00. Por motivo de segurança, em caso de perda é um compromisso da família avisar 
imediatamente a Secretaria Escolar para procedimento de bloqueio do cartão de acesso e solicitação de 2º via.

6. Saída do Estudante:



8. Área de Embarque e Desembarque

Para o bom funcionamento do local, há regras para a movimentação e parada dos veículos, bem como para a circulação de 
pessoas:

• Nos momentos de entrada e saída escolar, a faixa da direita do Drive Thru é exclusiva para uso no embarque e desembarque 

dos estudantes, de forma rápida.

• É proibido parar na faixa da esquerda, que deverá ser utilizada somente para circulação.

• Em atenção à segurança, em especial dos estudantes, reforçamos a atenção com a velocidade do veículo ao passar pelo 

espaço de embarque e desembarque. Orientamos uma parada de segurança do veículo antes da faixa de pedestres. O limite de 

velocidade no espaço de embarque e desembarque é de 10km/h.

• Os usuários deverão respeitar as boas práticas de trânsito, segurança, demarcação de sinalização de embarque/desembarque 

e vagas disponíveis.

Uso do Estacionamento
• Se necessário permanecer no espaço escolar por um tempo maior, como nos casos de atendimentos agendados, reuniões 
ou almoço na cantina, é obrigatório o uso da área de estacionamento localizado ao lado da guarita.
• Seja breve ao buscar seu filho em sala, liberando rapidamente a vaga para que outras famílias estacionem.
• A escola não garante vaga no estacionamento.

Enfatizamos a necessidade de seguir as regras estabelecidas. Assim, garantimos a segurança e o bem geral da coletividade, 
especialmente no ambiente escolar, no qual nossos alunos e filhos recebem, pelo bom exemplo dos adultos, a formação 
para a cidadania.



9. Refeições no Colégio

Lanche
As famílias podem enviar o lanche preparado em casa, com identificação da criança. O mesmo será recolhido pela professora 
e guardado em geladeira até o momento do lanche. As famílias podem, ainda, contratar o fornecimento do lanche 
diretamente com a cantina.

Almoço
A cantina é aberta aos familiares dos estudantes para o almoço, de segunda à sexta-feira a partir das 11h30.

Período Ampliado: as crianças matriculadas no período ampliado podem almoçar no Colégio com acompanhamento da 
Monitoria de Alunos, desde que a família tenha previamente contratado as refeições com a Cantina.

Período Regular (1/2 período): as crianças da Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental, matriculadas no período 
regular, somente podem almoçar na cantina com acompanhamento das famílias.
A partir do 3º ano do Ensino Fundamental, as crianças poderão almoçar sem acompanhamento dos pais no espaço da 
cantina, desde que tenham autonomia para a refeição, sendo 13h o horário limite para saída da criança após o almoço.

Marista Idiomas (Infantil 3 até o 2º ano do Ensino Fundamental): as crianças matriculadas no aprofundamento da Língua 
Inglesa podem almoçar no Colégio, com acompanhamento da equipe do Marista Idiomas, somente nos dias do inglês.
Marista Idiomas (a partir do 3º ano do Ensino Fundamental): a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes 
poderão  permanecer no Colégio para o almoço no espaço da cantina, sem acompanhamento da equipe do Marista Idiomas, 
desde que tenham autonomia para a refeição.

A Cantina no Colégio pertence a empresa terceirizada que, comprometida com a promoção de hábitos e alimentação 
saudáveis, oferecerá aos estudantes e familiares cardápios para lanche e almoço. Caso seja do interesse das famílias, este 
serviço deverá ser contratado diretamente com a cantina. Saiba mais em: www.restaurantesabore.com.br.

http://www.restaurantesabore.com.br/


10. Uso do Uniforme

O uso do uniforme é obrigatório para acesso e permanência dos alunos em todas as atividades do Colégio, inclusive no 
contraturno na ocasião de atividades extracurriculares (catequese, NAC, Marista Idiomas e PJM). 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano):
O uniforme é composto de camiseta azul, calça ou bermuda modelo do Colégio, ou calça/bermuda jeans ou azul marinho (sem 
estampas). 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano)
O uniforme é composto por camiseta do uniforme na cor branca, tênis, calças ou bermudas  jeans ou nas cores azul escura ou 
preta (de cor única, sem estampas, listras ou qualquer outro padrão). Não é permitida a “customização” do vestuário que 
compõe o uniforme nem a utilização de uniformes com numeração infantil. O uso de short ou short-saia não é permitido a 
partir do 6º ano.
Nas aulas de Educação Física, é indispensável o uso de bermuda ou calça de moletom (ou similar) azul escura ou preta e tênis.

Para maior segurança na movimentação dos estudantes e desenvolvimento de atividades, indicamos o uso de sapatos ou 
tênis fechados e/ou sandálias fechadas incluindo o tipo “papete”, evitando o uso de tênis de rodinhas.

11. Objetos Perdidos ou Esquecidos

Em caso de perda e esquecimento de objetos, os mesmos serão direcionados para a Monitoria pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
Após esse prazo, os objetos serão destinados às Instituições de Assistência Social.

A Escola não se responsabiliza por objetos perdidos ou esquecidos em seus ambientes, tampouco os indeniza. Insistimos para 
que os estudantes não tragam ao Colégio objetos de valor ou material desnecessário, para evitarmos dissabores.  Pedimos 
aos pais que identifiquem o uniforme, calçados, pastas e lancheiras dos filhos.



12. Comunicação às Famílias

A comunicação às famílias será realizada via e-mail, agenda, circular impressa, portal: www.colegiosmaristas.com.br/marista-
champagnat (área restrita: WebResposável), reuniões coletivas e atendimentos individualizados agendados.
A Agenda Escolar Marista, cedida pelo Colégio, é de porte diário e obrigatório e faz-se necessária para todos os estudantes, 

sendo uma ferramenta importante para organização pessoal e de comunicação entre Família-Escola-Professor. Solicitamos aos
pais que verifiquem a Agenda Escolar diariamente e que assinem todos os comunicados.

Portal Marista | WebResponsável
O Portal Marista www.colegiosmaristas.com.br/marista-champagnat dispõe de uma área serviços úteis para o 
acompanhamento da rotina escolar. Os pais possuem senhas individuais para acesso a área restrita com serviços como: 
boletim on-line, parecer avaliativo, documentação pedagógica, consulta e alteração de dados cadastrais (telefone e e-mail), 
emissão de documentos (contrato e declaração de quitação), emissão de boletos, rematrícula on-line e outros. Caso não
disponha de sua senha, procure a secretaria do Colégio e solicite-a.

Acompanhe a divulgação de projetos, eventos e vivências dos estudantes pelos canais:

http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-champagnat
http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-champagnat
https://www.facebook.com/colegiomaristachampagnatribeiraopreto/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIivxKmRSxARqpEIMWismjbfD1zYfGTxS


13. Sistema de Avaliação Escolar

Da Educação Infantil
A avaliação na Educação Infantil é de natureza formativa. Os procedimentos avaliativos são comunicados às famílias
por meio de pareceres descritivos, apresentados ao final de cada semestre. Estes demonstram o desenvolvimento do 
aluno nas diferentes linguagens do conhecimento e o processo ensino-aprendizagem ao longo das situações e 
projetos desenvolvidos e propostos.

Do Ensino Fundamental
Sistema de Avaliação:
» Funções diagnóstica, formativa e cumulativa.
» Nota qualificada - média 7,0 (2º ao 9º ano).
» 1º ano - Parecer Avaliativo Escolar.
» Processo de recuperação das aprendizagens: paralela, contínua e periódica; atendimentos particularizados ou em
grupo, instrumentos avaliativos diversificados.
A carga horária é distribuída em 200 dias letivos, e é exigido 75% de frequência escolar no Ensino Fundamental.

Oficinas de Estudo: afamília é também comunicada a respeito dos processos referentes ao desenvolvimento escolar 
do estudante em atendimentos individualizados, convocados pelos professores ou quando solicitados pelos pais e/ou
responsáveis. Os horários de atendimentos serão combinados com a professora regente/ou titular de turma.

Reposição de avaliação | 2º ao 6º ano EF
Quando o estudante perder uma atividade de avaliação, os pais e/ou responsáveis deverão solicitar a reposição da 
avaliação pessolmente, na Secretaria Escolar, justificando o motivo da falta e pagando o valor de R$ 24,00 por prova, 
quando não houver atestado médico. O professor fará a comunicação de data e horário para a reposição.



14. Aniversários

Em consonância com a Proposta Educativa Marista, ressaltando os valores da Simplicidade e de Dignidade Humana, entendemos
o aniversário como celebração da vida das crianças, possibilitando a marca de valores como a convivência, o encontro e a 
amizade, tanto para o aniversariante como para seus pares que estão juntos construindo suas histórias de vida. Esse momento
deve ser marcado por símbolos que comuniquem o carinho da Comunidade Educativa pelo aniversariante, incluindo a 
intervenção dos professores e crianças da turma, não seguindo padrões de festas vividas pelas crianças em outros contextos.

15. Tecnologia Educacional

Tem como objetivo desenvolver o interesse pelo uso dos meios tecnológicos, disseminando cultura e disponibilizando múltiplas
ferramentas para o aprendizado. A Tecnologia está presente nas atividades pedagógicas como estratégia de ensino-
aprendizagem nos diversos componentes curriculares.
O Colégio Marista Champagnat dispõe de projetores interativos em todas as salas de aula, IPads e notebooks para utilização dos 
estudantes, conforme plano de ensino do professor. O Colégio também dispõe de Wi-Fi em todos os ambientes, podendo ser
utilizada somente em equipamentos próprios do Colégio e com acompanhamento dos professores para fins pedagógicos, e 
durante o período de aula.

Uso de Equipamentos Eletrônicos Pessoais
O uso de equipamentos eletrônicos pessoais, como tablets, notebooks e celulares, é proibido dentro de sala de aula. Não
disponibilizamos a rede Wi-Fi para utilização em equipamentos de pais e alunos. O Colégio não se responsabiliza por perdas e 
danos de equipamentos e muito menos os indeniza.



17. Rematrícula

Todo o processo de rematrícula é on-line, via Portal Marista (WebResponsável), seguindo as indicações:
a) No período de rematrículas ,que será informado pelo Colégio, acesse o portal WebResponsável com o CPF e a 

senha;
b) Caso a senha tenha sido esquecida, há um recurso no próprio portal, o recuperar senha;
c)   Atualize a Ficha Cadastral e a Ficha de Saúde;
d)   Imprima o Boleto da matrícula (não serão aceitos pagamentos no Colégio).

A rematrícula estará consolidada quando:
a) Não houver nenhum débito com o Estabelecimento referente ao ano letivo anterior ao ano da rematrícula;
b) Finalizado o processo de rematrícula no Portal do Colégio e efetivado o pagamento da parcela de matrícula;

16. Secretaria Escolar

É o setor do Colégio encarregado por toda a escrituração dos documentos escolares. Havendo necessidade de 
esclarecimentos pertinentes à matrícula, transferências, mudança de turno, alteração de dados como endereço e 
telefone, emissão de quadros avaliativos e outros, o estudante e/ou seu responsável deverá dirigir-se à Secretaria.



18. Atendimento à Saúde

O setor presta atendimento de urgência e 
emergência a estudantes, em período de aula, 
com a seguinte orientação:

• A família do estudante que estiver em 
tratamento médico e que precise ser medicado 
durante o período de aula, deverá entregar à 
Enfermaria uma cópia da receita médica, assim 
como a medicação a ser administrada. Por 
medida de segurança, não enviar a medicação 
na mochila.
• O Colégio realiza os procedimentos de 
primeiros socorros, sem uso de medicação, 
conforme determinação da vigilância sanitária 
local. 
• Se o estudante apresentar mal estar, febre, 
náuseas, dores abdominais ou outros sintomas 
observados, procurar atendimento médico 
prévio e comunicar o Colégio.
• Os atendimentos realizados na enfermaria, 
independente da gravidade, são comunicados às 
famílias.



19. Núcleo de Pastoral

Segundo o texto do documento “Missão Educativa Marista: um projeto para nosso tempo”, bem como outros 
documentos institucionais, um Colégio Marista é um centro de aprendizagem, de vida e de evangelização que 
harmoniza fé, cultura e vida.
Nessa perspectiva, o processo educativo-pastoral busca oferecer uma formação continuada das infâncias e juventudes 
visando ao protagonismo eclesial e político, além de, em comunhão com os educadores e com as famílias Maristas, 
promover uma escola acolhedora e fraterna.

Aspectos da Ação Pastoral Marista:
• Promove o conhecimento, a vida e os valores do Evangelho;
• Desenvolve ações e projetos que estimulam o pensamento crítico e a solidariedade;
• Estimula a participação e o protagonismo infantojuvenil;
• Pastoral Juvenil Marista (PJM): uma proposta aos jovens que contribui para o amadurecimento da fé e da espiritualidade, a 
autonomia, a solidariedade, o protagonismo e a intervenção na sociedade.

Catequese
A Paróquia Sant’Ana e São Joaquim, sob a responsabilidade do Pr. Robson oferece 
aos estudantes a formação para a 1ª Eucaristia e Crisma.
Inscrições abertas para estudantes a partir do 3º ano EF. 
Previsão de início: março/2018. 

Missas no Colégio
2ª a 6ª feira (a partir de fevereiro) às 7h30 | Local: Capela. 
Domingos às 9h e às 10h30.
Obs.: Dias e horários sujeitos à alteração.

Secretaria – Paróquia Sant’Ana e São Joaquim:
Centro Comercial Shopping Iguatemi – Sala 816 | Telefone: 3904-3684.
Atendimento: 2º a 4ª feira das 14h30 às 17h.



Oferece modalidades de esporte, arte e cultura. 
Participando destas atividades, os estudantes 
desenvolvem habilidades que os acompanharão pela vida 
toda. As atividades são ministradas por educadores que 
fazem parte do corpo docente, o que lhes confere a 
qualidade Marista de formação.
As opções e horários ofertados podem ser consultados no
endereço:
https://champagnat.colegiosmaristas.com.br/atividades-
complementares/

A contratação, bem como o cancelamento de uma 
atividade, deve ser feita pela família na Secretaria Escolar. 
O horário de  funcionamento é de segunda a sexta, das 
7h30 às 18h, fechando das 12h às 13h30 para almoço.

Para participação nas atividades do NAC é obrigatório 
apresentar Atestado de Saúde válido. Exceto para as 
modalidades Teatro e Escola de Games.

NAC
Núcleo de Atividades 
Complementares 

20. NAC

https://champagnat.colegiosmaristas.com.br/atividades-complementares/


21. Organização do cotidiano | Marista Idiomas

Almoço | Marista Idiomas

• Infantil 3 ao 2º ano do Ensino Fundamental: as crianças matriculadas no aprofundamento da Língua Inglesa 
podem almoçar no Colégio, com acompanhamento da equipe do Marista Idiomas, somente nos dias do inglês.

• 3º ao 6º ano do  Ensino Fundamental: a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes poderão  
permanecer no Colégio para o almoço no espaço da cantina, sem acompanhamento da equipe do Marista Idiomas, 
desde que tenham autonomia para a refeição.

Turmas
Horário de 

aula
Onde os estudantes 

serão recebidos
Onde buscá-los

Horário limite 
de 

permanência

Kids, Juniors e 
Teens

(Manhã)

9h30 às 11h30

Espaço de acolhida a partir 
das 8h30 até às 9h25. A 
partir de 9h25 a entrada 

ocorre pela recepção.

Espaço do Marista 
Idiomas (1º andar) a 
partir das 11h30 ou 

solicitar a descida do 
estudante na recepção.

Até às 11h45

Kids, Juniors e 
Teens

(Tarde)

13h30 às 
15h30

Recepção a partir das 13h 
até às 13h30.

Espaço de acolhida a 
partir das 15h30.

Até às 16h



A educação das novas gerações é uma incumbência de toda a sociedade, mas, 
de modo especial, daqueles que estão mais próximos às crianças e aos jovens.


