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https://www.youtube.com/watch?v=gpIEHRukIfE


Diante do cenário de pandemia da COVID 19, nosso colégio acompanhou e seguiu

todos os informes a respeito das autoridades sanitárias para o retorno às aulas (que

se iniciaram no dia 19 de outubro), para garantir a segurança de todos os

professores, colaboradores, famílias e estudantes.

Com isso, o colégio também construiu seu próprio protocolo de segurança, com

base nas orientações e decretos das áreas de saúde e de educação nacionais e

regionais, e com chancela do Hospital Marcelino Champagnat e da Escola de

Medicina da PUCPR, desenvolvemos uma cartilha com os protocolos para leitura e

esclarecimento de dúvidas, para garantir a segurança necessária, considerando a

dimensão da escola.

Diálogos e formações | Protocolos de retorno presencial 

Para preparação da comunidade escolar para o retorno, realizamos reuniões com as

famílias e colaboradores para dialogarmos sobre os protocolos de segurança.

Desenvolvemos e disponibilizamos nossos protocolos, vídeos informativos e

formativos e canais de conteúdos para envolver toda a comunidade no enorme desafio

do retorno presencial. Para recordar e consultar:

É tempo de ser presença responsável, é tempo de acolhimento!

Site: tempo de ser presença

Mural de avisos: presença 

responsável

Sinais Maristas: novas formas de 

expressar suas emoções com dicas 

da Língua Brasileira de Sinais.

Protocolo para leitura e vídeos sobre as 

modificações necessárias para o 

acolhimentos de nossos alunos.
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É TEMPO DE SER PRESENÇA RESPONSÁVEL.

https://www.youtube.com/watch?v=1g1wk1lnefE&feature=youtu.be
http://colegios-maristas.rds.land/e-tempo-de-ser-presenca
https://www.youtube.com/watch?v=6yFzhR9RAbQ&feature=emb_logo


Ser Marista é não deixar a educação parar. Por isso, nesse tempo de pandemia

aprendemos a valorizar ainda mais a importância da segurança, do cuidado e da

proteção, levando para as tecnologias educacionais o aconchego, a proximidade e a

qualidade do conteúdo educacional que sempre fizeram parte da nossa proposta.

Implementamos o ensino híbrido com o objetivo de combinar o uso da tecnologia digital

com as interações presenciais, visando à personalização do ensino, sendo um modelo

possível para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino on-line com o

ensino presencial. Com isso, o colégio promoveu ações para que o retorno dos

estudantes fosse combinado com o cuidado, carinho e segurança. Confira os registros

dos primeiros dias de ensino híbrido:

Acolhimento
Primeiros dias de Ensino Híbrido
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Animação: SUPER M
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https://www.youtube.com/watch?v=lSWJpup4ET8


O 3º Fórum com Crianças, evento on-line promovido pelos Colégios Maristas reuniu

quase 10 mil estudantes para partilha dos Projetos de Intervenção Social realizados no

ano de 2020.

A busca por respostas para o desafio era tema dos debates dos alunos do Ensino

Fundamental Anos Iniciais, que usaram os momentos remotos para desenvolver

projetos com foco no futuro que gostariam de ter.

Os projetos possibilitaram que os estudantes investigassem a realidade e

promovessem intervenções reais no mundo, incentivando o protagonismo infantil. É a

partir desta relação que elas começam a compreender inúmeras questões sociais

presentes na sociedade e a fazer escolhas que terão impactos nos seus projetos

futuros.

Entre as soluções propostas e realizadas estão atividades que abordam solidariedade,

sustentabilidade e atitudes positivas, como mensagens de apoio a profissionais da

saúde, campanhas de conscientização e arrecadação de mantimentos, entre outras.

Os PIS é uma experiência muito enriquecedora, que contribui para a formação integral

de nossos alunos. Para nossas crianças, um futuro melhor deve ser construído com

solidariedade, diálogo, espírito de família, colaboração e humanidade.

Retrospectiva:



No dia 01/12 os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais,

realizaram a partilha dos projetos Conexão XXI desenvolvidos em

2020.

As experiências partilhadas, contemplavam Podcast Literários,

abordagem de temáticas como: Cidadania e Ribeirão Preto por

nossos olhares, Fake ou News? Temas que levaram os

estudantes a profundas reflexões.

Foi um momento conduzido por eles, em que foi possível

partilharem suas vivências.

Partilha Conexão XXI - Ensino Fundamental Anos Finais 
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Os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais participaram da

OBA – Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A OBA tem

como objetivo principal difundir o conhecimento astronômico e

despertar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e

ciências relacionadas. Conheçam nossos medalhistas:

Medalhistas OBA 

OURO:
Guilherme Cavalli 

Ribeiro Da Silva

OURO:
Nicolas Goulart 

Sousa

Eduardo Carniato 

Carboneri

PRATA:

João José Pimenta 

Álvares da Costa  

PRATA:

Mariana Leite 

Figueiredo 

BRONZE:

Lara de Sairre PaulauskasGabriel Slezinsky Pereira Vitória Mega Muniz

BRONZE:BRONZE:BRONZE:



Parabenizamos todos os estudantes que participaram da

Olímpiada Canguru de Matemática 2020. Estamos felizes por

compartilhar e celebrar as conquistas de medalhas de Ouro,

Prata, Bronze e Honra ao Mérito:

Olimpíada Canguru de Matemática 2020 
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Renan Cardoso 

de Araujo   

OURO:

Letícia Borges 

Chionha

OURO: OURO: OURO: OURO:

Henrique Sene 

Scardoelli

Julia Regina 

Pereira Beck 
Mathias E. 

Romano Machado
Lara Figueiró 

de Rosa

OURO:

Ana Beatriz 

Hanun Nóbrega 

PRATA:

Romeu Borges 

Mastrângelo

PRATA: PRATA:
Maria Eduarda 

F. de Gouveia 

Marques

BRONZE

Artur Marin 

Zumerle

BRONZE

Luísa Cambraia 

Guimarães

BRONZE

Guilherme Cavalli 

Ribeiro da Silva

HONRA AO 

MÉRITO

Rafaela Malaguti 

Giannini 

HONRA AO 

MÉRITO

Lucas Andrade 

Matheus 

HONRA AO 

MÉRITO

Ana Laura 

Chaves Gomes 

de Oliveira 

HONRA AO 

MÉRITO

Nicolas Goulart 

de Sousa 

HONRA AO 

MÉRITO

Eduardo Carniato  

Carboneri 



Transição Ensino Fundamental Anos Finais

Retrospectiva:

Celebramos o momento de transição dos Anos Iniciais para os Anos

Finais do Ensino Fundamental, afinal temos muito a comemorar!

Foram muitas aprendizagens, amizades e grandes descobertas.

Desejamos a você uma jornada marcada por conexões empáticas

com o mundo, novas ideias, tecnologias e amizades!

Seguimos juntos!



No dia 16/12, realizamos um

drive-thru muito especial para

marcar o momento da passagem

dos estudantes do Infantil 5 para o

1º ano do Ensino Fundamental.

Celebramos a transição com

nossos queridos alunos e famílias,

Confira algumas imagens do

momento e o carômetro das

turmas em transição:

Transição Infantil 5 – 1º ano
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Galeria de imagens disponível para os 

pais do Infantil 5 no App Marista Conecta.

Guilherme Nascimento 

Zampini

Cecília Megliori

Carabolante



O Natal sob o olhar dos estudantes

Para celebrar o Natal, os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

prepararam uma homenagem virtual por meio de trabalhos desenvolvidos nos Ateliês

de Arte, Música e Dança. Confira os murais no Padlet das turmas:

1ºs anos: https://padlet.com/gustavocarluccio/akh1br8u0qp0r9gu

2ºs anos: https://padlet.com/gustavocarluccio/93zquik0qo44ubec

3ºs anos: https://padlet.com/gustavocarluccio/wdblw85xxvfp9605

4ºs anos: https://padlet.com/gustavocarluccio/6msmz2nerv8apiag

5ºs anos: https://padlet.com/gustavocarluccio/4l0z7qc5wyk8pg7c

Confira o vídeo da história do Natal, sob o olhar das crianças da Educação 

Infantil, inspirado no projeto “O primeiro Natal” do Voa Flor:

Drive-thru de Natal solidário

Unindo a Celebração de Natal e o desejo

de ajudar ao próximo, realizamos no dia

14/12 um Drive-Thru solidário no Colégio.

Os colaboradores Maristas prepararam

uma linda surpresa: um coral de Natal

que emocionou a todos.

Agradecemos a participação de nossos

estudantes e famílias que, neste dia,

trouxeram presentes aos educandos da

Marista Escola Social Irmão Rui. Com a

ação, mais de 300 crianças e

adolescentes tiveram um Natal mais feliz.

https://padlet.com/gustavocarluccio/akh1br8u0qp0r9gu
https://padlet.com/gustavocarluccio/93zquik0qo44ubec
https://padlet.com/gustavocarluccio/wdblw85xxvfp9605
https://padlet.com/gustavocarluccio/6msmz2nerv8apiag
https://padlet.com/gustavocarluccio/4l0z7qc5wyk8pg7c
https://www.youtube.com/watch?v=ayuPGKtkcFA


Nossa equipe pedagógica participou de uma formação sobre Ensino Híbrido

para atuarmos diante dos desafios que tivemos neste e ano para continuidade

dos trabalho, com qualidade e força, para o ano letivo de 2021.

A abordagem considera a interação entre o que é realizado on-line (ou

remotamente) e o que é realizado em uma relação face a face com o educador,

no espaço físico da escola. Essa interação, mais do que unir atividades remotas

e presenciais, tem como foco a personalização e, para isso, considera o

estudante no centro do processo, no Ensino Híbrido o on-line e presencial se

complementam.

Em nossa formação essas definições foram norteadoras para nossas

discussões e reflexões sobre essa temática. Reforçar essas definições apoia a

escolha de estratégias que considerem pedagogicamente a implementação do

Ensino Híbrido para este momento que estamos vivendo, possibilitando um

processo que considere os estudantes como protagonistas e que possibilite o

desenvolvimento da autonomia.

Formações Ensino Híbrido 
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Boa Prosa: Brincar é coisa séria!
Com a participação de Juliana Christina Rezende de Souza

Coordenadora pedagógica do Colégio.

Brincadeira de criança é coisa séria e

pertence tanto ao ambiente escolar

quanto ao ambiente familiar. As

brincadeiras fazem parte da rotina dos

pequenos e são extremamente

importantes para o crescimento dos

nossos filhos. No quarto episódio do

Boa Prosa, vamos conversar com

especialistas convidados do Grupo

Marista, sobre como o lúdico pode ser

uma possibilidade de potencializar o

desenvolvimento e a aprendizagem

das crianças. Vem com a gente curtir

esse bate-papo!

https://www.youtube.com/watch?v=hLMIL85aj8Q
https://www.youtube.com/watch?v=hLMIL85aj8Q


Halloween Marista Idiomas
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No dia 31/10, realizamos o drive-thru de Halloween do Marista Idiomas.

Os alunos buscaram seus kits (guloseimas + atividades) e puderam experimentar um

pouquinho de uma festa bem típica dos países de língua inglesa, e tudo isso de um

jeito bem divertido!🎃👻🍭🍬

Confira a galeria com algumas imagens:



https://colegiosmaristas.com.br/app-marista-conecta/
https://play.google.com/store/apps/details?id=digital.tenda.edu.marista&utm_source=pagina-app&utm_campaign=botao-google-play&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/br/app/marista-conecta/id1508236238?ls=1&utm_source=pagina-app&utm_campaign=botao-appstore

