07/06/2019
INFORMAÇÕES GERAIS
Contação de histórias
O colégio promoverá uma sessão de contação de histórias infantis aberta ao público. A
ação tem o objetivo estimular o hábito da leitura entre as crianças, desenvolver a imaginação
e explorar as aventuras do mundo literário.
Data: 8/6/2019 (sábado)
Horário: 17h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

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

EDUCAÇÃO INFANTIL
•

Dia 11/06: Experiência de Meio para o Infantil 5A e C, na Feira do Produtor no

Jardim Carvalho.
•

Dia 12/06: Experiência de Meio para o Infantil 5B e D, no supermercado Tozzeto.

As experiências ocorrerão no horário normal de aula, a fim de vivenciar bons hábitos
alimentares, trabalhar com as primeiras noções do sistema monetário e conhecer o
gênero receita no ateliê de degustação, bem como, medidas de massa. A autorização foi
enviada pela agenda e deverá ser entregue para a professora.
•

Solicitamos álcool gel para uso individual em sala de aula prevenindo assim,

várias doenças.
•

Convém lembrar que, a comunicação da escola para a família acontece por meio

do semanário e a comunicação da família para a escola acontece por meio da agenda
escolar.

EF – ANOS INICIAIS
Cerimônia de Premiação da Maratona Intelectual do XXXV JEM
Data: 07/06/2019 (sexta-feira), às 19h.
Local: Anfiteatro Eunice Miró Guimarães.
Rua: Bonifácio Ribas, n.º 240 – Vila Coronel Cláudio.

Workshop com a psicóloga Anisa - pais e alunos- 4.º ano
Data: 10/06, 19h, sala 20.

Uma oportunidade de horário para os pais que não

puderam participar na quarta (05).

Reunião do Grêmio Mirim Marista
Data: 13 de junho
Horário: 17h30 às 18h30
Local: sala 10

Inscrições- novos representantes do Grêmio Mirim
Convidamos os alunos do 1.º ao 5.º ano para se inscreverem e concorrerem a
representantes do Grêmio Mirim 2019/2020. Inscrições de 11 a 19 de junho, das 13h às
13h30, no pátio branco, com professora Karoline.5º ano matutino: 13 e 14 de junho, das 11h
às 11h30, no pátio branco.
Apresentação das propostas: 24 a 28 de junho.
Eleições: 02 de julho.
Divulgação dos resultados: 03 de julho.

Cronograma das atividades de junho
14/06- horário de aula: inauguração do Parque do Ensino Fundamental.
17/06- 15h30: cerimônia de Premiação- Projeto Planeta Amigo, que incentiva
a reciclagem do EPS (isopor).
26/06- 2º ao 5º ano: Prova Parcial de Língua Portuguesa.
28/06: encerramento das aulas de nivelamento e assistência do 1º semestre.

EF – ANOS FINAIS
• 08/06: Olímpiada Pontagrossense de Matemática - OPMAT às 14h no Campus UEPG
para os alunos convocados.
• 11/06 Prova de 2º chamada às 13h30 referente a prova do dia 05/06 (Ciências),
somente para atestados. O requerimento deverá ser feito pelos responsáveis na
secretaria do núcleo com 48h de antecedência.
• 12/06: Prova Parcial de Língua Portuguesa (6.º ao 9.º ano). Roteiro de Estudo enviado
por e-mail e postado na área restrita do aluno.
• Cronograma das Provas Parciais- 2º Trimestre enviado por e-mail e postado na área
restrita do aluno.
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• Somente para os 9.º anos: tarefas na plataforma BlackBoard de 07/06 a 14/06.
• 13/06: Experiência de meio ao Museu de Arqueologia (Ponta Grossa – PR) apenas
para os alunos do 6.º ano A.

ENSINO MÉDIO
•

Tarefas na plataforma BlackBoard de 07/06 a 14/06.

•

As atividades do contraturno estão ocorrendo normalmente: plantões de dúvidas

(Matemática, Biologia, Física e Química) , aulas de atualidades (Geopolítica) e
aprofundamento (Língua Portuguesa), oficina de produção textual e preparatório do PSS
I e II blocos de Biologia e Matemática.
•

08/06: Olímpiada Pontagrossense de Matemática - OPMAT às 14h no Campus

UEPG para os alunos convocados.
•

13/06: Simulado UEPG/PSS às 13h30.

TERCEIRÃO
• 08/06: Olímpiada Pontagrossense de Matemática - OPMAT às 14h no Campus UEPG
para os alunos convocados. O ensalamento será enviado por e-mail.
• As atividades do contraturno estão ocorrendo normalmente: aulas de específicas
(Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia, História e Língua Portuguesa ), aulas de
atualidades (Geopolítica) e oficina de produção textual .
• 15/06: Simulado UEPG/ Revisional às 07h15.

PASTORAL
Missa em Homenagem ao dia de São Marcelino Champagnat
Convidamos pais, alunos, familiares, colaboradores e amigos para celebramos
juntos o dia do Fundador do Instituto Marista, Marcelino Champagnat.
Data: 09 de Junho.
Horário: 10h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Medianeira (Rua: Jorge Alves Pereira, 160 - Boa
Vista. Próximo a RPC).

Projeto Viva+Valores
Estamos vivenciando nesse
mês de junho as atividades do
Projeto Viva+Valores, com
novidades. O segundo Valor
Marista que está sendo
vivenciado pelos alunos do
EFAI é a ESPÍRITO DE FAMÍLIA.
Incentivamos a vivência desse
valor a partir das nanoatitudes
propostas pelos nossos alunos
do 5º ano A - tarde.

REPORT CARDS
Lembrando que as notas das avaliações do primeiro trimestre estão disponíveis no
Prime. As notas da recuperação parcial e segunda chamada já foram incluídas no boletim.

PARENT MEETING
Nesta sexta-feira dia 07/06, os professores do Marista
Idiomas atenderam os pais para uma breve conversa sobre o
desempenho de seus filhos em sala e também falar sobre as
provas e atividades que foram feitas nesse primeiro trimestre.
Caso não tenha sido possível marcar um horário, favor ligar no
Marista Idiomas para agendarmos de acordo com a
disponibilidade do professor.

VIVÊNCIAS INTERNACIONAIS
Na próxima sexta-feira, dia 14/06, teremos o Seminário de Profissões e
Internacionalização Marista Pio XII. Será um dia inteiro destinado à alunos dos nonos e
ensino médio que estão se preparando para o futuro acadêmico. Além de palestras e
workshops dos cursos oferecidos nas universidades, teremos a participação de nossos
parceiros das Vivências Internacionais, que estarão a postos para sanar dúvidas e mostrar
que nosso destino acadêmico pode estar além das fronteiras de nosso país.

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!

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

COPA PAIZÃO MARISTA DE FUTEBOL
Informamos que o período de inscrições para a 17ª edição da Copa Paizão está
encerrado. A partir de agora as novas inscrições entrarão em lista de espera e havendo a
abertura da vaga, em decorrência de alguma desistência, serão chamados os pais que estão
na espera, respeitando-se a ordem de inclusão na lista.
Para inserir o seu nome na lista de espera acesse o endereço abaixo.
Link: http://bit.ly/inscriçõesCOPAPAIZÃOMARISTA2019
Todas

as

informações

referentes

o

evento

estarão

disponíveis

no

site:

https://copapaizao.webnode.com/

JEM
Esta semana encerramos nossa participação na 35º edição do Jogos Estudantis
Municipais, onde nossas equipes obtiveram conquista significativas.
Esta competição é indicativa das equipes que representarão a cidade de Ponta Grossa
nos 66º Jogos Escolares do Paraná e nossas equipe de Handebol masculino e feminino se
credenciaram para a competição do estado, conquistando o título de campeão do JEM nas
categorias A (sub-17) e B (sub-14).
Na próxima semana as quatro equipes viajam para a cidade de Piraí do Sul, a fim de
participarem da FASE REGIONAL da competição estadual. Sendo assim, enviaremos no email das famílias, todos os resultados alcançados.

2ª MOSTRA MARISTA DE DANÇAS E GINÁSTICAS
No dia 18/06 às 19h15 no teatro Marista acontecerá a 2ª edição do evento que tem
como objetivo demonstrar aos pais o trabalho realizado no primeiro semestre e promover
nos (as) aluno (as) o desenvolvimento da prática cênica, por meio de mais uma vivência
de apresentação.
Convidamos todas as famílias para prestigiar este momento, o qual a entrada será
um pacote ou uma lata de leite em pó, para ser entregue no Hall do teatro. Todo o
alimento arrecadado será destinado para o Pequeno Anjo, instituição parceira do colégio
Marista Pio XII.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES AJUDAM NO DESEVOLVIMENTO E
DESEMPENHO ESCOLAR
•

COMO MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR?
Frequentar a escola pode representar muito mais do que estar presente em sala de

aula, assimilando os conteúdos formais do currículo. Além de contribuir para o
funcionamento do corpo e da mente, manter uma rotina que inclua outras atividades
dentro do ambiente escolar beneficia a memória e a atenção, fatores que favorecem um
bom desempenho escolar.
Confira

a

matéria

na

íntegra

no

site

do

Marista

http://maristalab.com.br/maristalab/atividades-complementares-ajudam-nodesenvolvimento-e-desempenho-escolar/
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