15/03/2019
DIREÇÃO
Guia da Família 2019
O guia da família Marista foi elaborado especialmente para vocês, pais e alunos
Maristas, com o objetivo de informar e organizar a rotina educacional, e para que a
relação família - escola ocorra de forma satisfatória. O documento foi enviado para
o e-mail dos responsáveis no mês de fevereiro e disponibilizado no site.
Orientamos as famílias que se apropriem do conteúdo desse documento, pois
nele constam informações gerais, apresentação dos colaboradores e as respectivas
atribuições, serviços oferecidos, direitos e deveres e medidas socioeducativas. O
conhecimento e observância das orientações contidas neste guia facilitará o
desenvolvimento de nossa proposta educativa, que propõe a aliança entre a
excelência acadêmica e formação de valores.
Boa Leitura!

ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Comunicamos que os boletos referentes ao mês de março de 2019 estão disponíveis no
portal e podem ser acessados com login e senha do responsável financeiro. Qualquer dúvida,
favor procurar pela Juliana.

INFORMAÇÕES GERAIS
BIBLIOTECA
Empréstimos, Renovações e Devoluções
Dentre os principais serviços oferecidos pelo Sistema Pergamum (Sistema Integrado
de Bibliotecas) nas Bibliotecas do Marista, estão os empréstimos, as renovações e as
devoluções, que se caracterizam da seguinte forma:
Empréstimos:
É concedido a todos os usuários, mediante apresentação de identificação (carteirinha
da biblioteca) ou número de matrícula.
Devoluções:
Deve ser efetuada a devolução do material (livro), até a data de devolução prevista.
Renovações:
Poderá ser realizada até a data estabelecida para devolução;
Poderá ser feita se não houver “reservas”para a mesma obra;
O usuário poderá renovar o material emprestado por 04 vezes no máximo.
Reservas:
É facultada a reserva de títulos quando não houver exemplares disponíveis para
empréstimo. A não retirada do livro pelo usuário no prazo implica automaticamente no
cancelamento da reserva.
Penalidades de materiais extraviados ou devolvidos fora do prazo:
O usuário que danificar, perder e/ou extraviar o material emprestado, terá que repor a
biblioteca um material igual, e em caso de obra esgotada, um semelhante, indicado pela
biblioteca ou pagamento correspondente ao valor do mesmo;
O usuário que não devolver o livro na data estabelecida da devolução, fica impedido de
realizar um outro empréstimo, até a devolução do mesmo.

INFANTIL
•

Formação Continuada
Dia 18 a 20/03, as Professoras Gabriele do Infantil 1 B e Carolina do Infantil 2 B,

estarão participando da palestra de formação continuada da Rede de Colégios em
Curitiba, a qual estudarão sobre os “Cuidados na Primeira Infância “com Patrícia Gimael,
psicóloga e autora do livro Infância Vivenciada, da Editora Paulinas. Seus estudos
envolvem a Abordagem Pickler, a qual reflete sobre as fases de desenvolvimento dos
bebês, introdução alimentar, os sentidos, desenvolvimento motor, contribuições da
neurociência, o brincar, dentre outros. Professoras Gabriele e Bruna auxiliarão as turmas
neste período.
•

Homenagem ao Dia das Mães.
Você sabia que o Dia das Mães no Brasil, é comemorado sempre no segundo

domingo de maio, de acordo com decreto assinado em 1932 pelo presidente Getúlio
Vargas? Então, a homenagem se aproxima, e será no dia 8 de maio às 16 horas. O tema é
uma sugestão da pesquisa de satisfação de 2018: “Quem cuida de mim”? Afinal,
sabemos que tem filhos que nascem da barriga e outros do coração e muitas outras
pessoas que também cuidam da gente!

EF – ANOS INICIAIS
Carteirinha de acesso pelas catracas
O uso da carteirinha é obrigatória para liberação das catracas. Somente a
recepção central autoriza a entrada sem carteirinha, mediante registro. A família de
alunos novos, receberam duas, uma para a família e outra para a criança. Alunos que
perderam, favor solicitar no financeiro, com Juliana. Contamos com a colaboração das
famílias na orientação para que o filho(a) não esqueça a carteirinha.

Horário de entrada e saída
Pedimos a colaboração das famílias no cumprimento dos horários escolares, pois
os atrasos e/ou saídas antecipadas acarretam prejuízos pedagógicos para a criança.
Também incentivamos as famílias para que utilizem o drive para agilizar o acesso às
dependências do colégio.

Brinquedos educativos
Está liberado para os alunos do 1º ao 5º ano trazerem brinquedos educativos
(carrinhos, bonecas, jogos de tabuleiro, entre outros) para fazerem uso apenas nos
recreios. Contamos com a colaboração das famílias para que não enviem brinquedos
eletrônicos ou brinquedos caros, pois as crianças fazem uso coletivo.

Tarde de Convivência no Recanto Champagnat- Chácara Marista
Cronograma:
* 19 de março: 4º anos,
* 20 de março: 3º anos,
* 21 de março: 2º anos
*Maiores informações via agenda do aluno (a).

Avaliação Larga Escala- 4º ano
21 e 22/03- Avaliação de Oralidade.
*Maiores informações enviadas no e-mail dos pais e/ou responsável.

Prova Parcial do 1º trimestre- 2º ao 5º ano
27/03 (quarta-feira), 13h30: Prova Parcial de Língua Portuguesa.
O roteiro de estudos será enviado no e-mail da família.

EF – ANOS FINAIS
• 20/03 Prova parcial de Geografia (6.º ao 9.º ano).
• Roteiro de estudos postado na área restrita do aluno.

ENSINO MÉDIO
• 20/03 Provas de 2.ª chamada às 13h30 referentes ao bloco de provas do dia 14/03,
somente para atestados médicos. O requerimento deve ser feito pelos responsáveis
na secretaria dos núcleos com 48h de antecedência.
• 21/03 Provas parciais às 13h30: Língua Portuguesa, Biologia e Literatura.

TERCEIRÃO

• 18/03 reunião de pais na sala de aula do Terceirão às 18h30.
• 22/03 simulado UEPG às 13h30.

PASTORAL

PROJETO AMIGOS DO ESPORTE MARISTA
A MARCA DA SUA EMPRESA PODERÁ APARECER AQUI!

OLIMAR 2019
Com entusiasmo e muita alegria, informamos que este ano vivenciaremos mais
uma edição da OLIMPÍADA MARISTA, evento artístico, esportivo e cultural promovido
pela Rede de Colégios Maristas, que acontece a cada dois anos em um dos vinte
colégios da Província Marista Centro-sul. É um momento muito importante aos nossos
alunos e professores que tem a oportunidade de conhecer novas culturas, conviver e
interagir com alunos de outras cidades, de outros estados e países, trocando
experiências significativas e ampliando sua rede de contatos e amizades.
Este ano a OLIMAR será sediada pelo Colégio Marista de Brasília, entre os dias
10 a 15 de outubro, e terá a participação dos colégios:

Marista Anjo da Guarda – Curitiba/PR.
Marista Arquidiocesano – São Paulo/SP.
Marista Brasília – Brasília/DF.
Marista Cascavel – Cascavel/PR.
Marista São Francisco – Chapecó/SC.

Marista Maringá – Maringá/PR.
Marista Paranaense – Curitiba -PR
Marista Pio XII – Ponta Grossa/PR.
Marista Ribeirão Preto – Ribeirão Preto/SP.
Marista Santa Maria – Curitiba/PR.
Marista San Martin – Uruguai.

Marista Criciúma – Criciúma/SC.

Marista Santa Maria – Uruguai.

Marista Frei Rogério – Joaçaba/SC.

Marista Roncagua – Chile.

Marista Glória – São Paulo/SP.

Marista Curicó – Chile.

Marista Goiânia – Goiânia/GO.

Tec Puc – Curitiba/PR.

Marista Jaraguá – Jaraguá do Sul/SC.
Marista Londrina – Londrina/PR.

As modalidades de categorias ofertadas aos alunos serão:
CATEGORIA “A”: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, para o masculino e feminino
e os esportes individuais Natação, Judô, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Xadrez e
Dança.

CATEGORIA “B”: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, para o masculino e feminino
e os esportes individuais: Atletismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô,
Natação e Xadrez, também para os dois naipes.

CONCURSO DO MASCOTE: Também haverá o tradicional Concurso do Mascote da
OLIMAR, o qual receberemos e divulgaremos o regulamento posteriormente.
Estamos organizando toda a logística para a nossa participação. Em breve
faremos uma reunião, que tem como objetivo explanar o nosso planejamento, o qual
serão abordados os assuntos:
•
•
•
•

O Evento.
Investimento.
Formas de pagamento.
Logística de transporte.

ATIVIDADE COM MATRÍCULAS ABERTAS
Informamos que a atividade abaixo ainda possuí vagas e estamos abertos a novas
matrículas. Agende a aula experimental de seu (ua) filho (a) na secretaria do NAC.

ATIVIDADES PARA PAIS E COLABORADORES
Informamos que as atividades descritas abaixo, ofertadas para a comunidade
Marista: pais, mães, avôs e colaboradores, estão com matrículas abertas.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E
CULTURAIS
De acordo com os regulamentos das comissões organizadoras dos eventos
esportivos, artísticos e culturais, todos as crianças e jovens deverão possuir o
documento de RG (Registro Geral), independentemente da idade, a fim de participarem
destes momentos.
Orientamos os pais, cujo os (as) filhos (as) ainda não possuem esse documento,
que

acessem

o

site

do

Instituto

de

Identificação

do

Paraná

(http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br) e iniciem o processo de solicitação da
carteira de Identidade, evitando fazer este procedimento próximo as datas das
competições, que geralmente iniciam nos meses de abril e maio.

FINANCEIRO NAC
Orientamos os pais que realizam as matrículas online, via acesso ao Web
Responsável, que os boletos de cobrança das atividades são emitidos pelo sistema no
momento do aceite do contrato. Também vale ressaltar que o vencimento deste
documento é agendado para o mesmo dia.
Pedimos atenção para os prazos e datas dos agrupamentos das cobranças e
registros dos boletos na FEBRABAN.
Dia 20 de todos os meses

Dia 23 de todos os meses

A partir do dia 13 de todos os meses
A partir dia 13 de todos os meses

Data de agrupamento das cobranças
pelo sistema do colégio.
Data que ocorrem os registros dos
boletos na Federação Brasileira de
Bancos, pela mantenedora da Rede
Marista de Colégios.
Data de comunicação do banco com o
sistema do colégio, informando as
liquidações dos boletos de cobrança.
Data de liberação do sistema para a
realização dos cancelamentos.

As matrículas das atividades que são realizadas a partir do dia 20 de cada mês
não estarão agrupadas com as demais cobranças, sendo necessário acessar a aba da
POSIÇÃO FINANCEIRA no Web Responsável e imprimir o boleto em separado para o
pagamento. Esta informação é de suma importância para evitar pendências futuras,
ocasionando a cobrança de juros e problemas com a rematrícula do colégio.

MARISTA IDIOMAS
St. Patrick’s Day
Dia 17 de março é um dia muito importante na Irlanda celebra-se o seu santo padroeiro. Os irlandeses e seus
descendentes nos Estados Unidos e em todo o mundo
comemoram o St. Patrick's Day - Dia de São Patrício,
conhecido por ter trazido a religião católica para a Irlanda.
Há mais de mil anos os irlandeses consideram o dia 17
de março, a suposta data da morte de St. Patrick, um dia de
festa religiosa, que cai no período cristão da Quaresma
(Lent), quando as famílias irlandesas costumam ir à igreja
pela manhã e comemorar durante a tarde: O Saint Patrick's
Day, coloquialmente St. Paddy's Day, Sendo assim, é feriado
nacional na Irlanda e também na ilha de Montserrat.
No Canadá, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Argentina e Nova Zelândia, a data é
amplamente celebrada, mas não se trata de um feriado oficial.
Todas as nossas turmas comemoraram o St. Patrick’s Day com atividades, quizzes, caça
ao trevo, pipoca e suco verde! Acompanhem algumas fotos aqui e acessem a página do
Marista Pio XII no Facebook para o álbum completo.

MATERIAIS
Em breve, a editora Macmillan fará uma feira de livros com os materiais dos estágios,
que estavam em falta no Market Place. Assim que tivermos a data, avisaremos aos pais.

CAMBRIDGE
Nossa entrega de certificados dos exames de Cambridge
será no dia 21/03 (quinta-feira) às 18:30 no anfiteatro do colégio.
Entregamos os convites e as cartas de agradecimento aos pais
em mãos aos alunos. Aguardamos a presença de todos!

MATRÍCULAS
Nossas matrículas continuam abertas! Aproveite e garanta sua vaga!
Venha conversar conosco e conhecer nossa metodologia, estrutura e
materiais. Agende um teste de nivelamento pelo telefone: 3225-0295.

Venha para o Marista Idiomas! Nossa metodologia diferenciada, aulas
dinâmicas e 100% em inglês, proporcionam um aprendizado fluente e
natural, que será um diferencial na vida de seus filhos!
Contato direto pelo telefone: (42) 3225-0295

