
Atenção aos horários de entrada e saída!

22/03/2019

DIREÇÃO



FINANCEIRO
Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Comunicamos que os boletos referentes ao mês de abril de 2019 estão disponíveis no

portal e podem ser acessados com login e senha do responsável financeiro. Qualquer dúvida,

favor procurar pela Juliana.

Campanha Institucional
Comunicamos que na segunda-feira (25), faremos algumas gravações em audiovisual

de todos os segmentos para a Campanha Institucional. Pedimos para que todos os alunos e

colaboradores estejam devidamente uniformizados.

INFORMAÇÕES GERAIS

ADMINISTRATIVO



• Respeito às leis de trânsito em frente à Escola (rua: Cel. Francisco Ribas)

Você sabia que estacionando em lugares que não são permitidos, como por

exemplo, antes da faixa elevada, você acaba tampando a visão de quem transita, a ponto

de não enxergar o pedestre no início da faixa que deveria atravessar com segurança?

• Portões de acesso à Educação Infantil (rua: Rodrigues Alves)

A pedido de alguns pais, os dois portões de acesso ao bloco da Educação Infantil

estarão abertos, mas reafirmamos que o uso da rampa é o mais seguro em grandes

fluxos.

• Organizando a agenda

Dia 17/04: Celebração da Páscoa. Dias 18/04 recesso e 19/04 feriado.

Dia 8/05: Dia dasmães às 16 horas.

INFANTIL

EF – ANOS INICIAIS

Biblioteca
A apresentação da carteirinha de estudante é obrigatória para o empréstimo de

livros na biblioteca. Pedimos a colaboração das famílias nos ajudando na orientação

para que a criança esteja com a carteirinha no dia que vai emprestar livro(s) e que não

esqueça a data de devolução do livro(s) para evitar multas e aborrecimentos.

*A carteirinha de estudante para os alunos novos será providenciada em breve.



Tarde de Convivência no Recanto Champagnat- Chácara Marista
Cronograma:

* 28 demarço: 3º anos,

* 29 demarço: 2º anos.

Prova Parcial do 1º trimestre- 2º ao 5º ano
• 27/03 (quarta-feira): Prova Parcial de Língua Portuguesa.

O roteiro de estudos foi enviado no e-mail da família em 19/03.

• 03/04 (quarta-feira): Prova Parcial de Matemática.

O roteiro de estudos será enviado até o dia 27/03.

* Atenção aos horários de entrada e saída! Evitar atrasos e saídas antecipadas.



• 27/03 : Prova Parcial de Ciências (6.º ao 9.º ano)

• Roteiro de estudos postado na área restrita do aluno.

• 29/03: SimuladoDERC ( 9.º anos)

• 27/03: Prova de 2.º chamada às 13h30 referente ao bloco de provas do dia 21/03,

somente para atestados médicos. O requerimento deve ser feito pelos responsáveis

na secretaria do núcleo com 48h de antecedência.

• 28/03: Simulado SME/ENEMcaderno 1 às 13h30.

• 29/03: Simulado SME/ENEMcaderno 2 às 7h15.

• 28/03: Simulado SME caderno 1 às 7h15.

• 29/03: Simulado SME caderno 2 às 13h30.

• 30/03: Projeto Interioridade às 8h.

EF – ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

TERCEIRÃO



PASTORAL





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



SÁBADO DA FAMÍLIA MARISTA 2019

Está chegando mais um SÁBADO DA FAMÍLIA MARISTA, dia 06 de abril das 09h

às 17h, evento que acontece anualmente na chácara do Colégio Marista Pio XII. O

objetivo principal é promover a confraternização entre as famílias. Mais informações e o

convite serão enviadas via e-mail aos pais.

JEM

Este ano teremos a 35ª edição dos Jogos Estudantis Municipais, evento

promovido pela Secretaria Municipal de Esporte de Ponta Grossa. Esta competição é

ofertada para criança e jovens de 07 a 17 anos, separados em grupos de acordo com

idade.

O evento está previsto para acontecer na data dos dias 18 de maio a 01 de junho,

e por meio da organização dos professores responsáveis de cada modalidade já estamos

nos movimentando para as inscrições.

Apesar de não possuirmos a modalidade de natação em nossa diversidade de

atividades ofertadas pelo NAC, convidamos os alunos que praticam e possuem

condições de competir nesta modalidade para se inscreverem na competição. É uma

forma de oportunizarmos a vivência significativa destes atletas em mais uma

competição.



Orientamos os alunos com este perfil para entrar em contato na secretaria do

NAC para informar seus dados necessários para a realização da inscrição (NOME

COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO, NÚMERO DO RG, TELEFONE DE CONTATO DO

RESPONSÁVEL, ESTILO DE NADOS E PROVAS QUE DESEJA PARTICIPAR).

Damos destaque para uma informação extremamente importante: a carteira de

identidade é obrigatória para TODOS os grupos.

DESTAQUE NA LIGA CURITIBANA DE FUTSAL
Compartilhamos com toda a comunidade Marista mais uma conquista dos

nossos atletas que foram premiados como destaques na Liga Curitibana de Futsal dos

campeonatos realizados em 2018. São eles:

• Juan Capri, categoria sub-9;

• Bernardo Atz, categoria sub-9;

• João Pedro Baron, categoria sub-10;

• Tiago Bian, categoria sub-14;

• Gustavo Svianteck, categoria sub-14;

A cerimônia de premiação aconteceu na terça, 19 de março, no Restaurante

Madalosso em Santa Felicidade – Curitiba, onde os atletas foram homenageados com

chuteiras de Ouro como destaques nas categorias e promovidos para as seleções em

suas categorias.

Parabenizamos todos os envolvidos, atletas, professores e pais por essa

homenagem!



ATIVIDADES PARA PAIS E COLABORADORES

Informamos que as atividades descritas abaixo, ofertadas para a comunidade

Marista: pais, mães, avôs e colaboradores, estão commatrículas abertas.



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.

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.

Dia 20 de todos os meses
Data de agrupamento das cobranças
pelo sistema do colégio.

Dia 23 de todos os meses

Data que ocorrem os registros dos
boletos na Federação Brasileira de
Bancos, pela mantenedora da Rede
Marista de Colégios.

A partir do dia 13 de todos os meses
Data de comunicação do banco com o
sistema do colégio, informando as
liquidações dos boletos de cobrança.

A partir dia 13 de todos os meses
Data de liberação do sistema para a
realização dos cancelamentos.



VIVÊNCIAS INTERNACIONAIS
Na próxima terça-feira, dia 26/03, o Rafael da Strive estará no recreio da manhã

para tirar dúvidas sobre a Vivência para o Canadá. Às 19h do mesmo dia, teremos uma

reunião com os pais para apresentação da Vivência. Contamos com a presença de

todos!

MATERIAL
A partir da próxima semana, todos os alunos precisam estar com os materiais

em mãos e trazê-los em todas as aulas, para um melhor rendimento. Caso o aluno não

traga os livros, entraremos em contato com os responsáveis.

FALTAS
As aulas no Marista Idiomas acontecem duas vezes na semana com duração de

duas horas, portanto é de extrema importância que o aluno compareça em todas as

aulas. A presença e participação em sala estão diretamente relacionadas ao

desempenho e aquisição da língua inglesa. Caso haja a necessidade da falta, favor

avisar a secretaria com antecedência.

MATRÍCULAS

Nossasmatrículas 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
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