
 

 

 

 

 

Educação Infantil e 1º ano  

Está aberto o período de reserva de vagas para o ano letivo de 2023.  

Este segmento é a porta de entrada em nosso colégio, aquele que dá as boas-vindas às crianças e, na maioria 
das vezes, estabelece o início da relação delas para além das famílias.  

É uma fase fundamental para a construção da identidade, da investigação e das manifestações do afeto, da 
expressão criativa, da convivência e da solidariedade.  

Aqui, as crianças vivenciarão inúmeras situações, ora prazerosas ora desafiadoras, as quais contribuirão para 
o crescimento individual. 

Horários das aulas – Educação Infantil (Infantil 2 a 5) e 1º ano: 

Matutino:  
7h30 às 11h45 (2ª, 3ª e 5ª)  
7h30 às 12h30 (4ª e 6ª) 
 
Vespertino:    
13h30 às 17h45 (2ª, 3ª e 5ª)  
13h30 às 18h30 (4ª e 6ª) 
 

O Integral da Educação Infantil e 1º ano é bilíngue! Confira os horários:  

Integral Infantil E 1º ano:   
7h30 às 17h30 – proposta A de segunda à sexta-feira 
7h30 às 16h30 - proposta B de segunda à sexta-feira 
 

Quer fazer a sua reserva de vagas?  

Documentos necessários para a matrícula: clique aqui 

Encaminhe a relação de documentos para: matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

Pagamento para a reserva de vagas:  

No Arqui, trabalhamos com uma taxa de antecipação de anuidade de R$ 1.000,00. Este valor corresponde a 
parte da primeira parcela e o pagamento complementar será apenas em 12/janeiro de 2023.  

 

Dúvidas? Fale com a gente: 

11 5081-9108 

matriculas@colegiosmaristas.com.br 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/CM_Arqui-Doc-p-Matriculas-1.pdf
mailto:matriculas@colegiosmaristas.com.br
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Ensino Fundamental Anos Iniciais 
(2º ao 5º ano) 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental visam à apropriação e à ampliação das diferentes linguagens que 
constituem o currículo escolar – Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências Naturais, Geografia, História, 
Ensino Religioso, Arte e Educação Física – como possibilidade de ser e estar no mundo de modo reflexivo e 
investigativo. Tais componentes contribuem ainda para a diversificação do repertório cultural, intelectual e social 
das crianças. 

Horários do período matutino e vespertino 

Série MATUTINO VESPERTINO 

2º, 3º e 4º ano 7h30 às 11h45 (2ª e 4ª feira) 

7h30 às 12h30 (3ª, 5ª e 6ª feira) 

13h30 às 17h45 (2ª e 4ª feira) 

13h30 às 18h30 (3ª, 5ª e 6ª feira) 

 
5º ano 7h30 às 11h45 (2ª e 6ª feira) 

7h30 às 12h30 (3ª, 4ª e 5ª feira) 

13h30 às 17h45 (2ª e 6ª feira) 

13h30 às 18h30 (3ª, 4ª e 5ª feira) 

 

Horários do Integral  

7h30 às 17h30 – proposta A de segunda à sexta-feira 
7h30 às 16h30 - proposta B de segunda à sexta-feira 
 

Quer fazer a sua reserva de vagas?  

Documentos necessários para a matrícula: clique aqui 

Encaminhe a relação de documentos para: matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

Pagamento para a reserva de vagas:  

No Arqui, trabalhamos com uma taxa de antecipação de anuidade de R$ 1.000,00. Este valor corresponde a 
parte da primeira parcela e o pagamento complementar será apenas em 12/janeiro de 2023.  

Dúvidas? Fale com a gente: 

11 5081-9108 

matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/CM_Arqui-Doc-p-Matriculas-1.pdf
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Ensino Fundamental Anos Finais 
(6º ao 9º ano) 

O Ensino Fundamental Anos Finais é uma jornada marcada pelo amadurecimento de ideias, aprofundamento 
de conceitos e habilidades de pesquisa, conexões empáticas com o mundo. 

Horários das aulas 

 

 

 

 

 

 

 
Horários do Integral  

7h15 às 17h30 – de segunda à sexta-feira 
 

 

Quer fazer a sua reserva de vagas?  

Documentos necessários para a matrícula: clique aqui 

Encaminhe a relação de documentos para: matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

Pagamento para a reserva de vagas:  

No Arqui, trabalhamos com uma taxa de antecipação de anuidade de R$ 1.000,00. Este valor corresponde a 
parte da primeira parcela e o pagamento complementar será apenas em 12/janeiro de 2023.  

Dúvidas? Fale com a gente: 

11 5081-9108 

matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

    2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

  Entrada Entrada: 7h15 

6º ano 
matutino 

Saída 12h15 12h15 12h15 12h15 12h15 

  Entrada Entrada: 13h30 

6º ano tarde Saída 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 

  Entrada Entrada: 7h15 

7º ano Saída 13h 12h15 13h 12h15 12h15 

  Entrada Entrada: 7h15 

8º ano Saída 12h15 13h 12h15 13h 12h15 

  Entrada Entrada: 7h15 

9º ano  Saída 13h 12h15 13h 12h15 13h 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/CM_Arqui-Doc-p-Matriculas-1.pdf
mailto:matriculas@colegiosmaristas.com.br
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Ensino Médio (1ª a 3ª série)  

Essa é uma das fases mais importantes na vida do aluno, em que são tomadas as decisões significativas 

para o futuro do jovem, o qual começa a pensar em sua carreira. Nesse segmento de ensino, o Colégio 

Marista intensifica o grau de exigência a fim de preparar nossos estudantes para as melhores universidades e 

faculdades do país e do exterior.  

 

Horários do Ensino Médio 

7h15 às 13h e 

14h às 15h30 (até às 16h15 / 17h45 – desenvolvimento acadêmico, Superação, Hubs). 

 

 

Quer fazer a sua reserva de vagas?  

Documentos necessários para a matrícula: clique aqui 

Encaminhe a relação de documentos para: matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

Pagamento para a reserva de vagas:  

No Arqui, trabalhamos com uma taxa de antecipação de anuidade de R$ 1.000,00. Este valor corresponde a 
parte da primeira parcela e o pagamento complementar será apenas em 12/janeiro de 2023.  

 

Dúvidas? Fale com a gente: 

11 5081-9108 

matriculas@colegiosmaristas.com.br 

 

https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/CM_Arqui-Doc-p-Matriculas-1.pdf
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