
1

Informativo 
2018



22



3

Maristas
no Mundo

Uma história de 200 anos,
mais atual do que nunca.

Desde que foi fundado na França, em 1817, o Instituto Marista 
tem a missão de educar crianças e jovens com valores humanos, 
éticos e solidários. Nos quatro cantos do mundo, em 79 países, 
aproximadamente 500 mil pessoas são atendidas diariamente 
com base na filosofia de São Marcelino Champagnat, fundador 
do instituto.

O Grupo Marista
No Brasil, o Grupo Marista preserva a tradição desses dois séculos, 
aliando-a a uma formação pedagógica contemporânea, sempre 
atenta aos novos tempos e às diferentes realidades nas quais se faz 
presente. Isso se reflete nos inúmeros projetos e programas 
desenvolvidos nas quatro áreas de atuação do grupo: Educação, 
Solidariedade, Saúde e Comunicação.
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A Rede Marista
de Colégios

Valores e excelência no ensino:
esse é o Jeito Marista.

Acreditamos na transformação do mundo
por meio de crianças e jovens solidários e
investigativos, que reconheçam seu papel no
mundo e que estejam preparados para uma
sociedade em constante transformação.

Nas 18 unidades da Rede Marista de Colégios,
os alunos recebem uma formação integral,
composta pela tradição de nossos valores e 
pela excelência acadêmica de uma 
aprendizagem significativa e transformadora.
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SME | Sistema Marista de Educação
O Sistema Marista de Educação é uma solução educacional do 
Ensino Médio com conteúdos alinhados às diretrizes das Matrizes 
Curriculares Maristas. Uma proposta inovadora realizada em 
parceria com a FTD Educação, uma das maiores editoras do mundo.
O sistema oferece soluções educacionais exclusivas que favorecem 
a excelência acadêmica no aprendizado e preparam o jovem para 
alcançar melhores desempenhos nos vestibulares e no Enem.

No SME, a aprendizagem assume diferentes perspectivas não 
lineares, mas complementares e inter-relacionadas, dentre as quais 
destacam-se: a aprendizagem consciente, cooperativa, continuada, 
interdisciplinar, contextualizada, significativa e síntese pessoal.
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Colégio Marista
Arquidiocesano

O Colégio Marista Arquidiocesano, fundado em 
1858 e Marista desde 1908, assume o compromisso 
de formar crianças e jovens integralmente, 
aliando construção de valores e excelência 
acadêmica em nossa proposta pedagógica, dois 
aspectos fundamentais e necessários para nosso 
tempo. Ao longo da escolaridade – da Educação 
Infantil ao Ensino Médio – as crianças, os jovens 
e suas famílias vivenciam diariamente laços de 
acolhida e fraternidade.

7



8

Educação Marista

Marcada pela transmissão de valores, 
como Amor ao Trabalho, Espiritualidade, 
Presença, Interculturalidade, 
Simplicidade, Espírito de Família e 
Solidariedade, a Educação Marista 
tem como objetivo principal contribuir 
para formar alunos protagonistas, com 
consciência crítica, éticos e solidários.

• Educação Infantil
• Ensino Fundamental I
• Ensino Fundamental II
• Ensino Médio
• Ampliado/Integral
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Infraestrutura

O Colégio Marista Arquidiocesano 
possui espaços privilegiados de 
aprendizagens, respeitando e 
dialogando com as diferentes 
fases de desenvolvimento das 
crianças, adolescentes e jovens 
de todos os segmentos.

• Salas de aula modernas e equipadas
com recursos multimídia, lousas digitais e 
acesso à internet.
• Laboratórios equipados e adequados
para aprendizagens nas diversas áreas 
do conhecimento: Ciências, Biologia, 
Química, Física e Robótica.
• Bibliotecas diferenciadas e adequadas
às diferentes faixas etárias, com um 
significativo acervo e com espaço para 
estudos individuais e em grupos. 
• Planetário.
• Quadras e Conjunto Poliesportivo.
• Anfiteatros e Salão Nobre.
• Fitness Center.
• Conjunto Aquático com piscina
semiolímpica e piscina infantil.
• Espaços de interação social e do brincar
– pátios, parque infantil e brinquedoteca.
• Centro de Idiomas.
• Capela.

Período Integral.

Ensino Médio: currículo forte 
com carga horária robusta.

Internacionalização.
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Educação Infantil

Aprender a aprender. 
Isso faz a diferença.

A Educação Infantil dos Colégios Maristas 
dá as boas-vindas às crianças e, na maioria 
das vezes, estabelece o início da sua relação 
com o mundo para além das suas famílias. 
É uma fase fundamental para a construção 
das suas identidades, da investigação e 
das manifestações do afeto, da expressão 
criativa e da solidariedade.

Os ambientes diversificados onde elas
estarão inseridas irão servir de estímulo 
às novas descobertas e a inesquecíveis 
momentos de acolhida, integração e amizade. 
A Educação Infantil marca o começo de uma 
aprendizagem significativa que ecoará por 
todos os anos de suas vidas. É uma etapa 
em que se aprende muito, essencial para 
consolidar a vida estudantil.
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Conheça alguns
projetos da
Educação Infantil
Marista:

Projetos de Investigação

Alimentação Saudável

Espaços de Aprendizagem: 
o terceiro educador

Criam condições para que as crianças desenvolvam 
o protagonismo e pensem por si mesmas,
elaborando e investigando hipóteses sobre o 
ambiente em que vivem. Por meio da investigação, 
elas percebem o mundo como uma reinvenção e 
fonte de inovação contínua.

No Projeto Alimentação Saudável, a solidariedade 
dos pequenos começa a ser formada. Eles 
aprendem a combinar ingredientes para o preparo 
de alimentos nutritivos, que serão compartilhados 
por todos. Também é uma forma de desenvolver a 
criatividade e o respeito ao meio ambiente durante 
as práticas. 

Os espaços de aprendizagem adquirem uma 
relevância tão importante quanto à  figura do 
educador. Por meio de um novo olhar sobre os 
diversos ambientes do Colégio, a descoberta do 
novo estimula a curiosidade e a comunicação entre 
as crianças.

Manhã: das 8h15 às 12h25 | Tarde: das 13h30 às 17h45 / 
Integral: das 8h15 às 17h30 ou 17h45.

Saiba mais: (11) 5081-8444 | arqui@colegiosmaristas.com.br
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Ensino Fundamental I

Compartilhar 
para crescer. 
Isso faz a 
diferença.

Os anos iniciais do Ensino Fundamental visam à 
apropriação e 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 dos 
estudantes, sempre em diálogo com as culturas 
infantis e com a vida das crianças e suas infâncias.
Assim, nossa Proposta Pedagógica é o ponto 
de partida para que os estudantes do Ensino 
Fundamental I mostrem sua voz e seu ponto 
de vista, debatam e questionem diferentes 
assuntos do cotidiano e comecem a praticar 
um posicionamento crítico e ético em relação 
a si mesmos, ao outro, à sociedade e ao mundo.
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Conheça alguns 
projetos do Ensino 
Fundamental I 
Marista:

Robótica

Letramentos Múltiplos

Estudos de Meio

O Projeto Robótica trabalha a criatividade, a inovação e a 
invenção ao possibilitar que as crianças criem novos materiais 
para suas atividades, utilizando peças, ferramentas e recursos 
tecnológicos inovadores e também os tradicionais.

No Projeto Letramentos Múltiplos, são apresentadas novas 
linguagens e manifestações culturais, colocando os alunos 
em contato com diferentes ideias, posicionamentos e 
diferentes práticas de leitura-escrita em todas as áreas do 
conhecimento e em seus variados contextos sociais e culturais 
de comunicação. As atividades do projeto contribuem para 
fortalecer valores como a solidariedade e a ética em relação 
às diferenças, bem como aprimorar as competências leitoras e 
escritoras das crianças.

A realidade é parte importante do currículo escolar praticado. 
Por isso, as crianças participam de estudos de meio em 
conformidade com os temas e assuntos estudados. O que se 
pretende nessas ações é proporcionar às crianças condições 
para ver e pensar o mundo além dos muros da escola.

1º ano | Manhã
8h15 às 12h30 (2ª, 4ª e 6ª feira)
7h30 às 12h30 (3ª e 5ª feira)

1º ano | Tarde
13h30 às 17h45 (2ª, 4ª e 6ª feira)
13h30 às 18h30 (3ª e 5ª feira)

2º ao 4º ano | Manhã
7h30 às 11h45 (2ª, 4ª e 6ª feira)
7h30 às 12h30 (3ª e 5ª feira)

2º ao 4º ano | Tarde
13h30 às 17h45 (2ª, 4ª e 6ª feira)
13h30 às 18h30 (3ª e 5ª feira)

5º ano | Manhã
7h30 às 11h45 (2ª e 6ª feira)
7h30 às 12h30 (3ª, 4ª e 5ª feira)

5º ano | Tarde
13h30 às 17h45 (2ª e 6ª feira)
13h30 às 18h30 (3ª, 4ª e 5ª feira)

Saiba mais: (11) 5081-8444 | 
arqui@colegiosmaristas.com.br

Horários: entradas e saídas
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Ensino Fundamental II

Assumir 
seu papel 
no mundo. 
Isso faz a 
diferença.

No Ensino Fundamental II dos Colégios Maristas, os alunos 
são cada vez mais instigados a expressarem suas ideias e a 
conviverem com diferentes modos de ser, ver e de pensar.  O 
posicionamento e as atitudes desenvolvidas nas séries iniciais 
serão aprofundadas nesse tempo da escolaridade, interferindo 
diretamente na maneira como os alunos interagem com o mundo. 

Nesta jornada é realizada a retomada e a ressignificação 
das aprendizagens construídas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, além de ser marcada pelo aprofundamento dos 
vínculos afetivos, ampliando os grupos de amigos, as práticas 
sociais são potencializadas, também pelos diferentes usos das 
tecnologias. Nesse momento, são construídos fortes vínculos 
entre alunos e professores, contribuindo para ampliação da 
percepção que o sujeito tem de si, do Outro e da importância 
da vida coletiva. É nessa fase que se fortalecem a autonomia 
dos jovens e se desenham as primeiras intenções do vir a ser: o 
que desejo para minha vida futura? Qual meu projeto de vida?
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6º ano | manhã
Segunda à quinta-feira = 7h15 às 12h15
Sexta-feira = 7h15 às 11h30

6º ano | tarde
Segunda-feira = 13h30 às 17h45
Terça à sexta-feira = 13h30 às 18h30

7º ano
Terça-feira = 7h15 às 13h
Segunda, quarta, quinta, sexta-feira = 7h15 às 12h15

8º ano
Quarta-feira = 7h15 às 13h
Segunda, terça, quinta, sexta-feira = 7h15 às 12h15

9º ano
Segunda e sexta-feira = 7h15 às 12h15 
Terça, quarta e quinta-feira = 7h15 às 13h

Saiba mais: (11) 5081-8444 | 
arqui@colegiosmaristas.com.br

Conheça alguns projetos do Ensino Fundamental II Marista:

Para que os estudantes desenvolvam ferramentas que os auxiliem em todas as necessidades desse tempo da escolaridade, 
no Colégio Marista Arquidiocesano desenvolvemos projetos que potencializam as aprendizagens. Alguns exemplos:

Plantão de dúvidas
Diariamente, os alunos têm à sua disposição uma equipe de docentes de apoio que os auxiliam em suas dúvidas. São 
contemplados os componentes curriculares: Matemática, Ciências, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua 
Portuguesa.
Todos os professores que atuam no Plantão de Dúvidas também acompanham as aulas regulares no período matutino. 
Desse modo, estão aptos a orientar os alunos por conhecerem as práticas de sala de aula.
Horários: diariamente, das 14h às 17h30, no Salão de Eventos – Setor Laranja.

Projeto Pesquisa
Um dos eixos da Educação Marista é a pesquisa. Nosso objetivo é que o aluno possa analisar criticamente informações, 
fontes, conceitos e ideias para desenvolver habilidades que os capacitem a criar argumentos coerentes com base em 
conhecimentos sólidos. Os alunos são incentivados a desenvolver autonomia para ampliar seu potencial de aprendizagem. 
Por meio da pesquisa, eles também aprendem a interpretar e debater questões do cotidiano a partir de temas como 
educação ambiental e respeito às diferenças. Nossos alunos aprendem a se posicionar criticamente e expressar suas 
opiniões.

Livro Digital
Compreendemos e utilizamos as tecnologias digitais como importante recurso para a qualificação dos processos de 
aprendizagem. Por isso, a partir do 7º ano, os alunos utilizam livro digital como material didático. Essa ferramenta amplia 
os recursos didáticos por disponibilizar objetos educacionais digitais, tais como: vídeos, imagens, infográficos, mapas 
interativos, jogos, dentre outros recursos. Significa dizer que ao ler um determinado texto, o aluno poderá ter acesso a, por 
exemplo, um vídeo que expressará de outra maneira o conceito estudado, sendo recurso potencializador da compreensão 
dos conteúdos. O professor, nesse contexto, assume o papel de mediador das informações que estão na rede (web), 
auxiliando os alunos a transformarem-nas em conhecimento.

Mundo em TransformAção
A partir da análise do discurso midiático, como produtor de diferentes representações do tempo histórico, esse projeto 
fomenta novas percepções e orienta a criação de propostas de intervenção dos estudantes a respeito dos diversos 
momentos da vida em sociedade. Por isso, um dos objetivos do projeto é compreender que as transformações sociais, 
políticas, estéticas e ambientais produzem identidades culturais, sendo fundamental o reconhecimento das diferenças como 
ação para difundir a cultura da tolerância e inclusão.

Estudos de Meio
O Colégio tem em seu currículo a modalidade “estudo de meio” como importante ferramenta de ensino interdisciplinar. 
Por possibilitar a vivência dos conceitos estudados por meio da experiência em campo, in locu, o estudo de meio auxilia na 
construção de um olhar mais crítico e investigativo dos contextos socioculturais. Na experiência da realidade, os estudantes 
são estimulados a realizar uma imersão orientada dos conceitos estudados, fortalecendo a atitude investigativa.

Contrato Didático
Quanto mais os alunos são desafiados por situações que demandam novas relações com os saberes ou com novos objetos 
de estudo, mais aumenta a necessidade de Contratos Didáticos para organizar os esforços, otimizar as capacidades e 
atribuir responsabilidades.  A participação de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem é imprescindível. 
Regras, estabelecidas democraticamente, se revelam importantes para que os projetos de pesquisa e estudo sejam 
desenvolvidos de modo colaborativo.
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Ensino Médio

Sonhar e realizar. 
Isso faz a diferença.
A excelência acadêmica do Ensino Médio Marista contribui para elevar a 
performance dos alunos, preparando-os para os desafios de todas avaliações 
externas, como os vestibulares e o Enem.

O bom desempenho dos nossos alunos nos exames fala por si só, mas não para 
por aí. Nossa aprendizagem busca ser uma ponte entre o jovem e seus sonhos. 
Ao estimular o protagonismo e a participação juvenil, os valores transmitidos 
impactam diretamente em cada projeto de vida, pois fornecem a base para uma 
atuação responsável, solidária e crítica no mundo.  

A grade curricular ampla, com aulas distribuídas nos períodos matutino e 
vespertino, possibilita estudos aprofundados, estruturados por uma metodologia 
que busca explorar a dimensão crítica do pensamento.
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Conheça alguns projetos do Ensino Médio
Projeto Interdisciplinar
O objetivo do Projeto Interdisciplinar é fortalecer o protagonismo dos alunos por meio de uma proposta na qual eles mesmos 
constroem sua grade curricular vespertina, complementar ao seu aprendizado cotidiano.

Órbitas Urbanas
Ao promover a observação, vivência e reflexão de várias questões sociais, políticas, culturais e ambientais na metrópole 
paulistana, o Projeto Órbitas Urbanas estimula momentos de acolhida, de solidariedade e de respeito às diferenças. Uma das 
atividades é a redação de textos-manifesto com soluções apontadas pelos alunos para problemas reais, estudados in loco.

Urbenautas
O Projeto Urbenautas promove o estudo de bairros da cidade de São Paulo. Uma prática que promove a investigação da 
complexidade urbana, colocando em prática conceitos estudados em sala de aula. O projeto integra os eixos da Educação 
Marista: pesquisa, solidariedade e comunicação. 

Plantão de Dúvidas – diariamente das 14h às 17h30
No Plantão de Dúvidas, os alunos recebem orientação para ajudá-los a compreender os conteúdos trabalhados em aula. A 
participação e a autonomia estão presentes nos plantões e são fundamentais na preparação dos jovens, na qualificação dos 
estudos diários e para os exames futuros. A frequência aos plantões potencializa as rotinas de estudos e contribui para a 
intensificação da aprendizagem.

Docentes de Apoio
Equipe que acompanha o trabalho de sala de aula, auxiliando os professores no cotidiano curricular. Esse mesmo grupo atende 
aos alunos no Plantão de Dúvidas, com uma abordagem alinhada ao processo desenvolvido em sala de aula. 

Professores qualificados
O corpo docente do Colégio é formado por professores altamente qualificados e comprometidos com a prática pedagógica. Estão 
preparados para ensinar, orientar e estimular os alunos a desenvolver seu máximo potencial de aprendizagem.

Projeto Interdisciplinar
O objetivo do Projeto Interdisciplinar é promover e desenvolver a capacidade de escolha e composição do currículo ao longo do 
Ensino Médio, a resolução de problemas através do Método Científico, o trabalho em equipe e lidar com o diferente, expressão 
oral e argumentação de suas ideias, produção e realização de projetos com produtos finais.

Aprofundamento
Promover uma verticalização do conhecimento nas diferentes disciplinas, habilitando o aluno para enfrentar os vestibulares que 
exigem uma preparação diferenciada.

Olimpíadas do Conhecimento
Participar de aulas específicas que preparem e desafiem os alunos para as provas de conhecimento em áreas como Matemática, 
Química, Física, Astronomia, Foguetes e Biologia.

Laboratórios Vespertinos
Desenvolver e promover o conhecimento prático e experimental em disciplinas como Física, Química e Biologia. Elaborar projetos 
interdisciplinares e trabalhar em equipe.

Plantão de dúvidas:
Acrescentar as disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Análise Linguística, Literatura, Produção de Texto, História, 
Geografia, Sociologia e Filosofia. 

1ª série e 2ª série
Aulas - Manhã (segunda à sexta-feira): das 7h15 às 13h 

Aulas - Tarde:
• Uma tarde inteira, das 14h às 17h20 (2ª ou 3ª ou 4ª
feira), de acordo com o horário de cada turma.
• Eletivas: segunda ou terça ou quarta-feira, das 14h às
15h30 ou das 15h50 às 17h20, de acordo com a opção 
do aluno e com a disponibilidade dos cursos e horários. 

3ª série 
Aulas - Manhã 
(segunda à quinta-feira) = das 7h15 às 13h 
(sexta-feira) = das 7h15 às 12h15 

Aulas - Tarde:

•

Segunda, quarta e quinta-feira, das 14h às 15h30•

Terça-feira, das 14h às 17h20.

Saiba mais: (11) 5081-8444 | 
arqui@colegiosmaristas.com.br
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Período Ampliado (Integral) 

        O Colégio Marista Arquidiocesano preocupa-se com a formação integral de seus 
estudantes e a proposta do Período Ampliado (Integral) não poderia ser diferente.  
Com cuidado e respeito às necessidades individuais de crianças e jovens que 
passam o dia todo na escola, assumimos o desafio de tornar este período um tempo 
agradável, acolhedor e produtivo.     
       Incentivamos nossos alunos, através do diálogo, a refletir, questionar e 
posicionar-se criticamente, sem deixar de lado os interesses coletivos e os 
princípios de uma boa convivência. O desenvolvimento das relações interpessoais 
e da autonomia permeia toda a nossa proposta e auxilia o estudante na construção 
dos valores para enfrentar desafios da vida dentro e fora da escola. 
       Nosso Integral conta com espaço acolhedor e diferentes ambientes. Oferecemos 
apoio, acompanhamento e orientação na realização de tarefas, pesquisas, estudos e 
projetos, além de atividades esportivas e culturais.    
    Cumprimos a missão e os princípios Maristas junto às nossas crianças e jovens, 
em um lugar onde a Pedagogia da Presença fundamenta o nosso trabalho. 

HORÁRIOS DO PERÍODO AMPLIADO: 
Ensino Fundamental I (2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs anos) e Ensino Fundamental II (6º ano) – 
das 8h às 13h.
Educação Infantil e 1º ano – das 12h30 às 17h30.
Ensino Fundamental II – (7ºs, 8ºs e 9ºs) das 13h às 17h45.
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High School Marista
Você mais perto das melhores
universidades do mundo.

High School Marista é o programa de Dupla Certificação que 
oferece aos alunos Maristas uma formação ainda mais completa.

Os alunos do Marista Arquidiocesano matriculados no High School 
Marista 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. Tudo isso sem 
precisar sair do Marista Arquidiocesano.

Conheça os diferenciais do Programa:

 - Programa híbrido (aulas on-line e presencial);
 - Ambiente de imersão com professores  estadunidenses;
 - Preparação para o SAT e ACT;
 - Aconselhamento na escolha da carreira profissional;
 - Apoio na obtenção de bolsas de estudo em universidades 
internacionais;
 - Aulas no turno da tarde, sem prejuízo das atividades escolares 
regulares do Marista Arquidiocesano;
 - Diploma de High School dos Estados Unidos acreditado pela 
AdvancEd.

Quem pode participar do Programa?

Alunos dos 9°s anos do Ensino Fundamental II e das 1ªs séries do 
Ensino Médio.

Saiba mais: (11) 5081-8444 | arqui@colegiosmaristas.com.br
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NAC – Núcleo de 
Atividades Complementares

Um ambiente para celebrar a arte, o esporte e a cultura.

Aprender dentro de um 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 isto aconteça, vamos além da sala de aula.

O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) disponibiliza uma gama variada 
de modalidades artísticas, culturais e esportivas. Conheça algumas atividades do 
NAC:
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Conheça algumas 
atividades do NAC:

• Balé, Dança Criativa, Street Dance, Jazz 
e Dança Contemporânea; 
• Teatro e Jogos Teatrais;
• Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e 
Atividades Circenses;
• Violão, Teclado e Percussão;
• Coral e Canto;
• Basquete, Handebol, Futsal e Vôlei;
• Esporte Infantil;
• Judô e Xadrez; 
• Super Cérebro e Robótica;

• Natação e Hidroginástica;
• Musculação, Alongamento, Pilates, Yoga, 
Zumba, Ritmos, Circuito Funcional, Localizada, 
Dance+, Bike, Abdomen;    
• Equilibrium (atividade para a 3ª idade) – 
parceria Fitness, Arqui Natação;
• Marista Idiomas - Inglês com 
Metodologia by Red Balloon e Japonês em 
parceria com a Aliança Brasil-Japão.

Para conhecer todas as modalidades dos Esportes, Artístico e Natação, turmas e 
horários, entre em contato com a secretaria do NAC: (11) 5081-8448 / 5081-8441

 “A Educação integral vai muito além da sala de aula.”
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Agenda NAC  2017 – Núcleo de Atividades Complementares

Marista Idiomas
 .
Matrículas abertas para alunos novos. 
A anuidade será dividida em 12 parcelas com o 1º pagamento através de 
boleto emitido para o dia 12/01.
Agende seu teste de nivelamento. 
05/02/18 – Início das aulas. 

Marista Idiomas - Superior 1 - Sala 101A (Setor Laranja). Telefone: 5081-8475. 

Arqui Fitness Center 
02/01 - Início das atividades. 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h45, e aos sábados, das 9h às 14h. 

Setor Artístico, Esportivo, Robótica e Super Cérebro  
Matrículas on-line pelo Portal do Aluno https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br 
As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.
Após o preenchimento das vagas, segue inscrição da lista de espera para eventuais desistências 
e remanejamento de horários.
• 30/01/2018 - Início das aulas para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
• 31/01/2018 - Início das aulas para alunos do Ensino Fundamental I (com exceção dos 
alunos do 1º ano do Fundamental). 
• 5/2/2018 - Início das aulas para alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental. 
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Arqui Natação 

A anuidade será dividida em 11 parcelas, com vencimento todo dia 12.
• 21/12 - Último dia de aula para os(as) alunos(as) de natação e hidroginástica.
• 02/01 a 24/01 - Aulas de natação, hidroginástica e Arqui Equilibrium em horário especial de 
janeiro. 
• 29/01 - Início das aulas de natação e hidroginástica para os alunos antigos. 

A partir do dia 05/02 -  Agendamento de testes para novos alunos na Secretaria do NAC (Setor 
Laranja - 013A. Telefones:  5081-8448 / 5081-8441). 

Testes dias 15, 16, 17, 19 e 20 de fevereiro. Resultado dos testes – 22/01.

Durante o ano, a desistência ou cancelamento da modalidade deve ser formalizada na secretaria 
do NAC (Setor Laranja - 013A) até o dia 20. 
Caso não se possa comparecer pessoalmente, entre em contato pelos telefones 5081-8441 ou 
5081-8448 e solicite o documento via e-mail. 
Lembramos que não será possível excluir o boleto bancário caso a nota fiscal eletrônica já tenha 
sido gerada.

Locais 

Secretaria do NAC – Núcleo de Atividades Complementares (Artístico, Esportes e Natação): sala 
013A (Setor Laranja) – telefones 5081-8441/ 5081-8448. 

Fitness Center: 1º andar (Setor Laranja) – telefone 5081-8503. 
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Sede Campestre

A CHÁCARA DO COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO está localizada na Estrada Galvão 
Bueno, 10.000, Jardim Represa, São Bernardo do Campo – SP. O acesso é feito pela saída no 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. 
Alugamos também os espaços da Chácara para eventos coorporativos, retiros, aniversários e 
casamentos.

Agende previamente sua visita à Chácara do Colégio Marista Arquidiocesano: 
sábados e domingos, das 8h às 16h, seguindo o calendário de funcionamento do Colégio. 

Verifique a disponibilidade de utilização pelo e-mail arquifinanceiro@colegiosmaristas.com.br 
ou pelo telefone (11) 5081-8483.
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Datas do início do ano letivo 2018
Educação Infantil

30/01 - Início das aulas.
29/01 - 1ª Reunião com os pais do CURRICULAR: 8h30 (matutino) - SALAS DE AULA.
               1ª Reunião com os pais do CURRICULAR: - 12h (vespertino) - SALAS DE AULA.
29/01 - 1ª Reunião com os pais do INTEGRAL/AMPLIADO: 7h30 - SALAS DE AULA.

1º ano do Ensino Fundamental

30/01 - Início das aulas.
1ª Reunião com  pais – dia 29/01/18
Turma matutina curricular: 8h30 – sala de aula 
Turma vespertina curricular: 12h – sala de aula 
Turmas Ampliado: 7h30 – sala de aula 

2º ano do Ensino Fundamental
30/01 - Início das aulas.
1ª Reunião de pais:  29/01 – 2º ano matutino: 7h30 sala de aula
         29/01 – 2º ano: 12h (Ampliado / Integral)
         29/01 – 2º ano vespertino: 13h sala de aula

3º ano do Ensino Fundamental
30/01 - Início das aulas.
1ª Reunião de pais:  29/01 – 3º ano matutino: 7h30 sala de aula
         29/01 – 3º ano: 13h (Ampliado / Integral)
         29/01 – 3º ano vespertino: 14h sala de aula

4º ano do Ensino Fundamental
30/01 - Início das aulas.
1ª Reunião de pais:  29/01 – 4º ano matutino: 7h30 sala de aula
         29/01 – 4º ano: 14h (Ampliado / Integral)
         29/01 – 4º ano vespertino: 15h sala de aula

5º ano do Ensino Fundamental
30/01 - Início das aulas.
1ª Reunião de pais:  29/01 – 5º ano matutino: 7h30 sala de aula
         29/01 – 5º ano: 15h (Ampliado / Integral)
         29/01 – 5º ano vespertino: 16h sala de aula

Informações importantes:
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6º ano do Ensino Fundamental
1º dia de aula – dia 29/01/18
Reunião com pais:  29/01 – 6º ano matutino e vespertino: 18h15 – sala de aula 
         29/01 - 17h - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)

7º ano do Ensino Fundamental
1º dia de aula – dia 29/01/18
Reunião de pais:  29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula (CURRICULAR)
     05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)

8º ano do Ensino Fundamental
1º dia de aula – dia 29/01/18
Reunião de pais:  29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
     05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)

9º ano do Ensino Fundamental
1º dia de aula – dia 29/01/18.
Reunião de pais: 29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
    05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)

1ª série do Ensino Médio
1º dia de aula – dia 29/01/18.
Reunião de pais: 29/01 - 18h15 - Sala de aula

2ª série do Ensino Médio
1º dia de aula – dia 29/01/18.
Reunião de pais: 29/01 - 18h15 - Sala de aula

3ª série do Ensino Médio
1º dia de aula – dia 29/01/18.
Reunião de pais: 29/01 - 18h15 - Sala de aula



27

Calendário 2018 - Por segmento
Confira no link abaixo os calendários completos por segmento.

Clique aqui para ver os
 Calendários 2018

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/fiqueatento/mural-de-avisos-2017/
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INFANTIL 2 INFANTIL 3 E 4 INFANTIL 5 1º ANO/EF
30/01

Matutino 
Vespertino

8h15 às 10h15 
13h30 às 15h30

8h15 às 10h15 
13h30 às 15h30

8h15 às 10h15 
13h30 às 15h30 AULAS NORMAIS

31/01
Matutino 

Vespertino
8h15 às 10h15 

13h30 às 15h30
8h15 às 10h15 

13h30 às 15h30
AULAS 

NORMAIS AULAS NORMAIS

01/02
Matutino 

Vespertino
8h15 às 10h15 

13h30 às 15h30
AULAS 

NORMAIS
AULAS 

NORMAIS AULAS NORMAIS

02/02
Matutino 

Vespertino

De 02/02 a 15/02:
8h15 às 11h15 

13h30 às 16h30

AULAS 
NORMAIS

AULAS 
NORMAIS AULAS NORMAIS

05/02
Matutino 

Vespertino

De 02/02 a 15/02:
8h15 às 11h15 

13h30 às 16h30

AULAS 
NORMAIS

AULAS 
NORMAIS AULAS NORMAIS

 - Educação Infantil e 1º ano

INTEGRAL
INFANTIL 2, 3 E 4 INFANTIL 5 1º ANO/EF

30/01 8h15 às 10h15 8h15 às 10h15 7h30 às 17h
31/01 8h15 às 10h15 8h15 às 15h AULAS NORMAIS
01/02 8h15 às 15h AULAS NORMAIS AULAS NORMAIS
02/02 AULAS NORMAIS AULAS NORMAIS AULAS NORMAIS
05/02 AULAS NORMAIS AULAS NORMAIS AULAS NORMAIS

a) Início do ano letivo:

b) Duração dos períodos:
• 1º período: 30/01 a 29/06
• 2º período: 01/08 a 14/12
c) Entrega dos relatórios de avaliação:
• 1º período: 25/06
• 2º período: 12/12
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d) Dia da Família com oficinas e vivências: 19 de maio.
e) Festa Junina com quadrilhas por série: 16 de junho.
f) Festival Champagnat (aulas com oficinas e apresentações culturais): dias 27, 28 e 29 de junho.
g) Festa de encerramento com apresentações musicais: 8 de dezembro.

h) Cronograma das reuniões gerais do ano letivo de 2018:

Curricular

DIA HORÁRIO SÉRIE LOCAL

29/01
(segunda-feira)

8h30
(Ampliado 7h30)

Educação Infantil e
1º ano matutino

(inclusive Ampliado)
Sala de aula

29/01
(segunda-feira) 12h Educação Infantil e

1º ano vespertino Sala de aula

10/03
(sábado) das 8h às 9h30

Educação Infantil e
1º ano matutino

(inclusive Ampliado)
Sala de aula

10/03
(sábado) das 10h às 11h30 Educação Infantil e

1º ano vespertino Sala de aula

15/08
(quarta-feira) das 8h às 9h

Educação Infantil
matutino

(inclusive Ampliado)
Sala de aula

15/08
(quarta-feira) das 17h30 às 18h30 Educação Infantil

vespertino Sala de aula

16/08
(quinta-feira) das 7h30 às 8h30 1º ano matutino

(inclusive Ampliado) Sala de aula

16/08
(quinta-feira) das 17h30 às 18h30 1º ano vespertino Sala de aula

i) Reunião com pais - AMPLIADO/INTEGRAL: 29 de janeiro - 7h30 - Salas de aula.



31

 - 2º ano do Ensino Fundamental

1. DURAÇÃO DOS PERÍODOS DE ESTUDO:

1º trimestre: 30/1 a 27/4
2º trimestre: 2/5 a 31/8
3º trimestre: 3/9 a 14/12

2. DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS:

1º trimestre: 7/5
2º trimestre: 10/9
3º trimestre: 30/11 e 21/12

3. REUNIÃO COM PAIS:

29/01 – matutino: 7h30 sala de aula
29/01 – 12h (Ampliado / Integral)
29/01 – vespertino: 13h sala de aula

 - 3º ano do Ensino Fundamental

1. DURAÇÃO DOS PERÍODOS DE ESTUDO:

1º trimestre: 30/1 a 27/4
2º trimestre: 2/5 a 31/8
3º trimestre: 3/9 a 14/12

2. DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS:

1º trimestre: 7/5
2º trimestre: 10/9
3º trimestre: 30/11 e 21/12

3. REUNIÃO COM PAIS:

29/01 – matutino: 7h30 sala de aula
29/01 – 13h (Ampliado / Integral)
29/01 – vespertino: 14h sala de aula



32

 - 4º ano do Ensino Fundamental

1. DURAÇÃO DOS PERÍODOS DE ESTUDO:

1º trimestre: 30/1 a 27/4
2º trimestre: 2/5 a 31/8
3º trimestre: 3/9 a 14/12

2. DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS:

1º trimestre: 7/5
2º trimestre: 10/9
3º trimestre: 30/11 e 21/12

3. REUNIÃO COM PAIS:

29/01 – matutino: 7h30 sala de aula
29/01 – 14h (Ampliado / Integral)
29/01 – vespertino: 15h sala de aula

 - 5º ano do Ensino Fundamental

1. DURAÇÃO DOS PERÍODOS DE ESTUDO:

1º trimestre: 30/1 a 27/4
2º trimestre: 2/5 a 31/8
3º trimestre: 3/8 a 14/12

2. DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS:

1º trimestre: 7/5
2º trimestre: 10/9
3º trimestre: 30/11 e 21/12

3. REUNIÃO COM PAIS:

29/01 – matutino: 7h30 sala de aula
29/01 – 15h (Ampliado / Integral)
29/01 – vespertino: 16h sala de aula
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 - 6º ano do Ensino Fundamental
29/01 – matutino e vespertino: 18h15 – sala de aula 
29/01 - 17h - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)
30/01 - Início das aulas

29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula (CURRICULAR)
05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO / INTEGRAL)
29/01 - Início das aulas

 - 7º ano do Ensino Fundamental

29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO/INTEGRAL)
29/01 - Início das aulas

 - 8º ano do Ensino Fundamental

29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
05/02 - Reunião com os pais - 17h15 - Sala de aula (AMPLIADO/INTEGRAL)
29/01 - Início das aulas

 - 9º ano do Ensino Fundamental

29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
29/01 - Início das aulas

 - 1ª série do Ensino Médio
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29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
29/01 - Início das aulas

 - 2ª série do Ensino Médio

29/01 - Reunião com os pais - 18h15 - Sala de aula
29/01 - Início das aulas

 - 3ª série do Ensino Médio
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Matrículas:
As famílias e estudantes que procuram o Marista Arquidiocesano são acolhidos pela 
Central de Relacionamento, que orienta acerca de todos os aspectos de nosso projeto 
de educação e apresenta os espaços e as propostas que caracterizam cada fase da 
Educação Básica, a Pastoral, o Período Integral e as Atividades Complementares. 
Após este momento informativo e de aproximação ao Projeto Marista, acontecem os 
procedimentos de formalização da matrícula:

a) entrega do contrato de prestação de serviços educacionais, do requerimento de 
matrícula e ficha de saúde, todos devidamente preenchidos e assinados pessoalmente 
pelos pais/responsáveis na Central ou entrega dos documentos com firma reconhecida 
dos responsáveis; quando do Integral, termo aditivo, opção pelas atividades 
complementares e ficha de adesão da alimentação (GR Serviços de Alimentação LTDA.);

b) quitação do boleto da primeira parcela de 2017.

Rematrículas:
Todo o processo de rematrícula é on-line, via Portal Marista (www.colegiosmaristas.com.
br) e por meio do acesso à área restrita dos pais ou com um clique no “menu”, depois um 
clique em “rematrícula”, seguindo as indicações:
a) no período de rematrículas que será informado pelo Colégio, acesse o Portal Marista 
com o CPF e a senha; caso a senha tenha sido esquecida, há um recurso no próprio portal, 
o recuperar senha;
b) atualização da Ficha Cadastral e da Ficha de Saúde;
c) impressão do Boleto das arras (o pagamento também pode ser realizado usando 
apenas o código de barras; 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) efetivado o pagamento das Arras e finalizado o processo de rematrícula no Portal do 
Colégio;
c) for paga a parcela complementar em 5 de janeiro do ano subsequente;
d) for deferida pelo Diretor do Colégio.

Para mais informações, entre em contato com o Colégio por e-mail 
(arqui@colegiosmaristas.com.br) ou pelos telefones 5081-8518 ou 5081-8462.

Orientações
Os responsáveis pelos(as) novos(as) estudantes devem apresentar até o dia 20 de 
fevereiro de 2018 na Secretaria, sala 014, os seguintes documentos:
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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.

1º 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 Ed. Infantil ou relatório conclusivo.

2º AO 9º 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.

1ª 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 e cópia simples do CPF e RG dos pais e/ou responsáveis legais.

2ª E 3ª SÉRIES 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 e 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 responsáveis legais. Os(as) estudantes estarão sujeitos(as) às 
complementações e adaptações de acordo com a legislação vigente.

Importante: A atualização do cadastro poder feita diretamente no Portal Marista através da área 
restrita ou através do e-mail da Secretaria Escolar
arqui-secretaria@colegiosmaristas.com.br.

Secretaria Escolar:

BILHETE ESCOLAR
A família interessada no bilhete escolar deverá procurar a Secretaria Escolar (sala 014, térreo-
Setor Azul), a partir do dia 22 de janeiro de 2018, para preencher o formulário de solicitação que 
será cadastrado no site da SPTrans. 
Documentos obrigatórios para o preenchimento:
RG do aluno (entregar cópia legível);
CPF dos alunos maiores de 10 anos (entregar cópia legível);
Nome, CPF e e-mail da mãe. 

SENHAS DE ACESSO (PORTAL E BLACKBOARD)
a) Primeiro acesso: os pais e alunos novos deverão acessar o portal com CPF + data de 
nascimento ou matrícula + data de nascimento. Essa senha poderá ser usada para o Portal 
Marista e para a plataforma Blackboard.
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b) O Colégio Marista Arquidiocesano disponibiliza na internet o Portal Marista (www.
colegiosmaristas.com.br) e a Plataforma Blackboard Marista (marista.blackboard.com) para 
o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Alunos, professores e responsáveis 
acessam os dois ambientes com o mesmo usuário e senha fornecidos pela Secretaria Escolar.

Secretaria da Direção:

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE
A carteirinha de estudante é emitida automaticamente para todos os alunos matriculados e 
entregue em sala de aula até o final do mês de março.

CRACHÁS DE ACESSO PARA ALUNOS NOVOS
- O crachá do aluno é solicitado pela Central de Relacionamento no ato da matrícula. Assim que o 
crachá estiver pronto, os pais receberão uma notificação para a retirada. 
- Para os pais que não retirarem o crachá do aluno antes do início das aulas, a equipe de 
assistência aos alunos o entregará em sala nos primeiros dias de aula.
- Em caso de dúvida referente ao crachá ou à carteirinha do estudante, procurar a Leocádia, 
Secretária da Direção - sala 028 - Setor Azul. 

O Colégio não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelos alunos.

Organização Escolar:
GESTÃO ESCOLAR

A Direção Colegiada - constituída pelo Diretor Geral, Diretora Educacional e Gerente Administrativo. 
É o organismo de deliberação, análise, planejamento, supervisão, coordenação e acompanhamento 
de todas as atividades do Colégio. A ação educativa do Colégio acontece por meio de equipes de 
trabalho, os Núcleos: Psicopedagógico; Pastoral; Administrativo; de Atividades Complementares; 
e de Tecnologia da Informação, com seus coordenadores, supervisores e assistentes.

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.



38

 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.). Lembramos ainda que as manifestações exageradas de namoro não são adequadas ao 
espaço escolar.

 - Aos pais e/ou responsáveis é vedado abordar funcionários e alunos para tomar satisfação ou 
repreendê-los.

 - Cartão Magnético: este documento é indispensável para a entrada do(a) estudante e de sua 
família em quaisquer atividades no Colégio. Permite o uso das catracas; sem ele, o(a) estudante 
não tem acesso ao interior do estabelecimento. A primeira via para o(a) estudante é fornecida 
gratuitamente pela Escola.

Obs.: o cartão magnético de pais, responsáveis e acompanhantes também é condição para que 
entrem no Colégio.

 - Uniforme: seu uso é obrigatório a todos os(as) estudantes nas atividades do cotidiano escolar, 
do 1º ao último dia de aula, inclusive no período final de recuperação/provas do 3º trimestre, 
conforme as definições abaixo. Pedimos aos pais que acompanhem este importante item para a 
segurança e organização da Escola.   

•	 Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - uniforme completo do Colégio: camiseta/
regata, bermuda, short-saia ou calça, blusão e tênis (sem rodinhas). Somente para os dias de 
frio mais intenso, é permitido o uso complementar de outro casaco - preferencialmente na 
cor azul ou preta - sem deixar de usar a camiseta e o agasalho do próprio uniforme.
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•	 Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio: camiseta do uniforme, tênis, calças, 
bermudas e shorts somente nas cores azul escura ou preta (de cor única, sem estampas, 
listras ou qualquer outro padrão). O uso do agasalho não isenta o uso 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 6º ano.

 Imprenscindível vestir-se de modo adequado ao ambiente escolar. É vedado o uso de 
chinelos, sandálias, crocs e afins. Vale lembrar que não haverá tolerância quanto à inobservância 
ao uso do uniforme. O aluno não entrará em aula nesse caso.

•	 Nas aulas de Educação Física, é indispensável o uso de bermuda 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 
um avental branco de mangas compridas.

 - É vedada a circulação de pais ou terceiros nos corredores das salas de aula sem autorização do 
Colégio.

 - Atrasos (Curricular e Integral/Ampliado): 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 de 
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.

Obs.: não será permitida a entrada para a terceira e demais aulas.

 - Serão tolerados quatro atrasos durante o trimestre. Todos eles 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 
não entrará em aula.

Obs.: 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 tolerados 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 e, na reincidência, o(a) 
estudante não entrará nas demais aulas do dia.
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- Saídas antecipadas serão permitidas somente com a autorização dos pais e/ou responsáveis, ou 
em sua presença. Em caso de dispensa solicitada pela família, o(a) estudante se apresentará 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 proibido utilizar redes sociais durante os períodos de aula.

 - É vedado o uso de equipamentos eletrônicos durante as aulas sem a autorização dos professores.

- É proibido filmar o professor e sua aula sem a devida autorização e/ou permissão.

 - Perda de aula: o aluno(a) e/ou seus responsáveis devem buscar o Professor Titular ou o Núcleo 
Psicopedagógico para orientações e eventuais reposições.

 - Prova substitutiva: toda e qualquer prova substitutiva precisará de justificativa por escrito e 
pagamento de taxa. 

 - DRIVE-THRU DOMINGOS DE MORAIS: os horários de funcionamento do drive-thru Domingos 
de Morais serão, de segunda, quarta e sexta-feira, das 7h30 às 8h15 e das 13h às 13h30, e de terça 
e quinta-feira, das 7h15 às 8h15 e das 13h às 13h30, somente para desembarque dos alunos da 
Educação Infantil e 1º ano.

 - DRIVE-THRU AFONSO CELSO: os horários de funcionamento do drive-thru Afonso Celso 
(disponível para embarque e desembarque de todos os alunos do Colégio): de segunda a sexta-
feira, das 6h30 às 19h.
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Orientações Administrativas:

PAGAMENTO
Data de vencimento: 5 de janeiro de 2018 para o complemento da 1ª parcela de 2018 ou parcela 
única; as demais, no dia 12 de cada mês.
As famílias que solicitam descontos terão este benefício a partir da parcela de fevereiro ou do 
momento em que for deferido o pedido, com exceção das bolsas sociais, que seguem os parâmetros 
legais.
É importante lembrar que para os que tem desconto, em caso de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, o contratante perderá automaticamente o desconto no mês.  
O pagamento deverá ser efetuado pelo sistema bancário, exclusivamente mediante boletos 
emitidos pelo Colégio e enviados ou disponibilizados no  Portal / área restrita / pais / menu / posição 
financeira.

BOLSA DE ESTUDOS (SOCIAL E COMERCIAL)
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.
A concessão de bolsas e descontos é condicionada à análise da situação socioeconômica das 
famílias, mediante apresentação de documentação comprobatória, entrevista social e/ou visita 
domiciliar, atendendo, também, aos demais critérios legais e institucionais.
A comissão interna de bolsas e descontos é a instância que delibera pelo deferimento ou não 
deferimento do percentual de bolsa ou desconto.
A solicitação de bolsa e desconto e sua renovação anual respeitará calendário próprio.

VENDA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E UNIFORMES(*)
A venda de materiais didáticos e uniformes para o próximo ano letivo ocorrerá de 2 a 24 de janeiro 
de 2018, no Salão de Eventos - Setor Laranja -  de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos sábados 
das 9h às 13h. 
Após esse período, as famílias deverão procurar a Papelaria Pamaris, sala I06 – piso intermediário 
- Setor Laranja (no Poliesportivo).

Todos os materiais solicitados nas listas se destinam ao uso pedagógico do(a) estudante. O material 
escolar poderá ser adquirido em qualquer papelaria.
(*) FORMA DE PAGAMENTO: SOMENTE POR MEIO DE CARTÃO (CRÉDITO/DÉBITO) - TODAS AS 
BANDEIRAS - OU DINHEIRO.
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4. EXPEDIENTE DE FINAL DE ANO
O Colégio não terá atendimento de 22 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018.
Consulte demais informações no Portal Marista (www.colegiosmaristas.com.br):
Lista de materiais didáticos 2018 (a partir de dezembro de 2017);
Bilhete Único e carteira de identidade estudantil;
Cartão magnético, fotos e segurança;
Opção pelas atividades do NAC (Setor Laranja - 013A);
Uso do laboratório, bibliotecas e audiovisual;
Calendário escolar 2018.

5. LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS (APENAS PARA ALUNOS DO CURRICULAR)
A família interessada na locação de armário deverá procurar a recepção da Administração (sala 
024, térreo – Setor Azul) para manifestar o interesse pela locação, escolher o armário de interesse 
e retirar o contrato que deverá ser preenchido, juntamente com o boleto que deverá ser pago. 
O contrato deverá ser entregue preenchido e assinado na Administração do Colégio, junto com o 
comprovante de pagamento, para que ocorra a entrega das chaves. O boleto terá o valor anual de 
locação de R$ 310,00 e o seu vencimento ocorrerá dois dias após ser retirado.

6. VENCIMENTO DOS PRÓXIMOS BOLETOS CURRICULARES, INTEGRAL E GRSA
Todos os boletos de mensalidades têm vencimento todo o dia 12 de cada mês, somente no mês de 
janeiro o vencimento ocorre no dia 5. 

- BOLETOS DO CURRICULAR, PERÍODO AMPLIADO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Ficam disponíveis na área restrita / pais / menu / posição financeira. A partir de 2017, o boleto será 
unificado, ou seja, além do ensino regular, outras atividades consideradas extracurriculares, como 
é o caso do Ampliado, Marista idiomas, Atividades Esportivas e Culturais, serão discriminadas em 
um mesmo documento. Caso o responsável financeiro tenha mais do que um aluno matriculado na 
Instituição, todas as despesas estarão incluídas em um único boleto. Portanto, se um pai tem dois 
filhos matriculados no Colégio, por exemplo, os valores das mensalidades constarão em um único 
boleto. Se os filhos, além do curricular, participarem de alguma modalidade extra, as mensalidades 
tanto do curricular quanto destas atividades seguirão em um boleto único, referente a todos os 
filhos do responsável em questão.

- BOLETOS GRSA
Todos os boletos da GRSA são entregues impressos, semestralmente, aos alunos em sala de aula. 
As famílias recebem um total de 10 boletos (fevereiro a junho e agosto a dezembro) . 
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Canais de comunicação com o Colégio:

Fale conosco pelo Portal Marista (www.colegiosmaristas.com.br) ou pelo
e-mail arqui@colegiosmaristas.com.br.
Telefonista: 11 5081-8444 ou telefone geral + ramal (11 5081 + ramal).
Financeiro: arquifinanceiro@colegiosmaristas.com.br

Fale conosco
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DEPARTAMENTOS RAMAL SALA ANDAR HORÁRIO

Ambulatório Médico 8468 / 8479 011 Laranja Térreo 7h às 22h

Assistência de Alunos e Portarias 8504 / 9092 001 Azul Térreo 6h às 22h

Biblioteca Central 8488 113 Laranja Superior 1
2ª feira - 9h30 às 17h50

3ª a 6ª feira - 9h30 às 
18h50

Biblioteca Infantil 8454 S 02B Azul Subsolo 8h às 18h30

Biblioteca Juvenil/Digital 9136 010 Azul Térreo 12h40 às 18h30

Central de Relacionamento e 
Matrículas

9095 / 9108
9110 / 9111 026B Azul Térreo 8h às 18h

Comunicação e Marketing 8436 024B Azul Térreo 8h às 17h

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

Papelaria Pamaris 8494 106 Laranja Intermediário 7h30 às 18h25

Memorial 9070 113 Laranja Superior 1 14h às 18h

Núcleo Administrativo 8483 024 Azul Térreo 8h às 18h

Núcleo de Atividades  
Complementares - Fitness 8503 115 Laranja 1º andar 6h às 21h45

Núcleo de Atividades 
Complementares - Artístico, 
Esportes e Natação

8441 / 8448 013 Laranja Térreo 6h às 22h

Núcleo de Atividades 
Complementares - Idiomas 8475 101A 

Laranja Superior 1 8h às 19h30

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

Núcleo Psicopedagógico: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio

8528 / 8529
9093 102 Azul 1º andar 7h às 19h

Núcleo de Tecnologia da Informação 8471 210A Azul 2º andar 8h às 18h

Período Integral 9107 117 Verde 1º andar 8h às 17h

Restaurante do Integral (GRSA) 8434 213B Verde 1º andar 8h às 17h

Secretaria Escolar 9097 / 8518 014 Azul Térreo 8h às 18h

Videoteca 9075 113 Laranja Superior 1
2ª feira - 9h30 às 17h50

3ª a 6ª feira - 9h30 às 
18h50
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Anotações
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Anotações
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Rua Domingos de Morais, 2565
Vila Mariana - São Paulo (SP)

 (11) 5081-8444  |   arqui@colegiosmaristas.com.br




