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Recesso escolar- 08 a 19 de julho
Uma breve parada...

Chegamos ao final do 1º semestre letivo. Vão se distanciando a correria, tarefas,

trabalhos, provas ...

O horizonte nos apresenta o descanso, a família, os filhos, as inúmeras

possibilidades de distração: mudar a rotina, ouvir músicas, acordar mais tarde,

aproveitar o frio e a geada, tomar um café quentinho na companhia de toda a família,

reunir os amigos, saborear os alimentos preparados na hora... o prazer de estarmos mais

próximos das pessoas que amamos e não precisarmos olhar para o relógio.

Somente quando estamos no corre-corre é que damos valor a detalhes que

passam despercebidos em função da rotina.

Serão alguns dias de descanso, vamos nos dedicar a viver bem, não esquecendo

do nosso lado espiritual, de fazer uma oração agradecendo a Deus pelas infinitas graças

recebidas ao longo do semestre.

Que possamos carregar nossas estruturas de energia positiva, para que ao

retornarmos no dia 22 de julho, tenhamos condições de vivenciarmos com sabedoria

mais um semestre e chegarmos ao final do ano com a certeza de que cumprimos com o

nosso dever e demos o melhor de nós.

Pedimos a Marcelino Champagnat e a Boa Mãe que abençoe todas as Famílias

Maristas!

Feriado Municipal- 26 de julho
Conforme calendário escolar, dia 26 de julho (sexta-feira), não haverá aula em

virtude do feriado Municipal Nossa Senhora Sant'Ana, padroeira de Ponta Grossa.

Retorno das atividades escolares dia 29 de julho.

INFORMAÇÕES GERAIS



Reserve na sua agenda o dia 23 de agosto e prepare sua

barraca para viver grandes aventuras!

* Evento para alunos e Pais Maristas do Infantil 2 ao 6º ano.

* Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 30 de

agosto.

* Inscrições online de 18 de julho a 18 de agosto.

Vem aí a 11ª edição do ACAMPAI (Acampando com o papai)

Valor da inscrição:

De 18/07 a 15/08- (R$ 40,00- adulto e R$15,00 - criança) .

De 16/08 a 18/08- (R$60,00- adulto e R$35,00 - criança -limitado a 30 vagas).

* Mais informações e o regulamento serão enviado por e-mail.

ARRAIÁ MARISTA
Informamos que a entrada para a festa será apenas pela Rua Saldanha da Gama.

Os ingressos na hora da festa estarão no valor de R$12,00.



HORÁRIOS DAS DANÇAS FESTA JULINA

TURMA HORA PROFESSORA

1.º Ano C 14h10 Aline
Infantil 5 A e 5 D 14h20 Daniele e Juliana Borges

Infantil 2 C 14h30 Carol
Infantil 5 B e C 14h40 Nívia e Julianni 

Infantil 1 A 14h50 Carmem
Infantil 1 B 15h Gabriele
Infantil 2 A 15h10 Marília
Infantil 2 B 15h20 Jéssica
Infantil 3 D 15h30 Hanna
Infantil 3 A 15h40 Carla
Infantil 3 B 15h50 Juliana Rodrigues
Infantil 3 C 16h Fernanda

Infantil 4 A e C 16h10 Aldrey e Flávia
Infantil 4 B e D 16h20 Edna e Cryslaine

Apresentação NAC: 
Ritmos 16h30 -

1.º ano A 16h40 Priscila
1.º ano B 17h00 Adriana

2.º anos A e C 17h20 Sany e Janaina
2.º anos B e D 17h40 Silvana e Renata

3.º anos A e C 18h00 Daiane e Bianca
3.º ano B 18h20 Elisa
4.º ano A 18h40 Regina
4.º ano B 19h00 Edna

5.ano A (manhã) 19h20 Roseli
5. anos A e B 19h40 Ana C. e Patrícia

Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino 

Médio
20h00 -

Terceirão 20h30 -



O 1.º semestre acabou...

Tivemos êxito no cuidar e educar as crianças embasados nos valores de

Marcelino Champagnat, nosso fundador. Desenvolvemos um trabalho de ensino

aprendizagem conforme à Base Nacional Comum Curricular, com crianças alegres,

curiosas, protagonistas, que perguntam, investigam e que ao mesmo tempo, nos

ensinam que a vida é leve e que o brincar é um meio significativo e funcional para

aprender.

Em relação à estrutura, tivemos a ampliação de mais duas turmas para os bebês

com fraldário, espaço para o brincar e solário individualizado, todas as salas de aulas

ganharam um toque de modernidade com móveis novos e arrojados, o parque e o

campo já se encontram em construção, a biblioteca nova possui interatividade com a

cultura de mundo e ao mesmo tempo, contemplação com o que é belo e importante, a

natureza!

A escola cresceu com a confiança de vocês e a participação colaborativa nos

projetos de investigação, no ateliê de degustação com receitas saborosas, nas

entrevistas e relatos de vidas de excelentes profissionais nas assembleias ampliando o

foco da alfabetização para o letramento.

Agradecemos também todos aqueles que acolheram nossas crianças fora do

muro da escola, nas experiências de meio, partilhando conhecimentos e as encantando

ainda mais !

Enfim, vocês nos deixam orgulhosos em fazer parte da Família Marista. Boas

férias e até o retorno, o qual estaremos de braços abertos para acolher a todos!

EDUCAÇÃO INFANTIL





Festa Julina- 06 de julho
Horário das danças nas informações gerais.

Concentração 10 minutos antes do horário marcado para a turma se apresentar.

1.º anos na salas da respectiva turma: 7 (1.º C), 8 (1.º B) e 9 (1.ºA).

2.º anos na sala 9, próxima a cantina.

3.º ao 5.º ano em frente à capela.

Projeto de Intervenção Social (PIS)- 2º ano
Os alunos dos 2.° anos estão investigando no Projeto de Intervenção Social a adoção

consciente de animais e em parceria com a ONG “S.O.S Bichos” vão arrecadar as latinhas e
tampinhas plásticas para reverter em recursos para cuidar das necessidades dos animais.

As turmas pedem a colaboração das famílias Maristas doando tampinhas plásticas e
latinhas, limpas, secas e amassadas. O posto de arrecadação ficará na entrada do colégio, a
partir do dia 22 de julho, no retorno das férias.

Cronograma:

22/07: volta às aulas;

24/07: envio do envelope com as Provas Parciais do 2º trim.;

02/08: simulado de Matemática- 5º ano;

09/08: Mostra de Conhecimento.

EF – ANOS INICIAIS



• 23/07 Prova de 2.º chamada de História às 13h30, referente a prova do dia 03/07 ,

somente para atestados. O requerimento deverá ser feito pelos responsáveis na

secretaria do núcleo com 48h de antecedência.

• 24/07 Prova de 2.º chamada de Espanhol e Português às 13h30, referente as prova

do dia 02/07 , 03/07 (Filosofia/ Geografia), 04/07 (História/ Física) e 05/07 (Química/

Literatura), somente para atestados. O requerimento deverá ser feito pelos

responsáveis na secretaria do núcleo com 48h de antecedência.

• 07 e 08/07: Vestibular UEPG

EF – ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

TERCEIRÃO



PASTORAL



QUER ESTUDAR NO EXTERIOR?

EXTRA-ACTIVITIES
Durante toda essa semana, as aulas foram recheadas de

atividades extras. O inglês foi utilizado na cozinha, durante nosso “What’s

Cooking?,” como base para aulas de empreendedorismo no “FishTank”,

nos simulados de Cambridge e em muitos jogos criativos, onde os alunos

colocavam a mão na massa e a cabeça pra funcionar! 😊😊 Eles

aprenderam, praticaram e se divertiram muito! Agora é hora de descansar

um pouquinho e se preparar para o segundo semestre! We’ll be waiting for

you guys!

Não existe vestibular, mas você terá que prestar algumas provas de

qualificação para ingressar nas universidades. O Marista idiomas em parceria com

a Daqui pra Fora, oferecerá no dia 02 de agosto, os simulados de SAT e PSAT. Assim

que voltarmos das férias, daremos maiores informações sobre o local e horário dos

simulados! Stay tuned!

LET’S PLAY?!
Não é porque estamos de férias que não podemos praticar o inglês

brincando! Agora é hora de sentar no sofá e assistir seu filme ou série

favorita em inglês (e de preferência com legenda em Inglês também), ouvir

música, ler um livro, jogar jogos online e físicos no idioma que estamos aprendendo. Alguns

sites são excelentes pra praticarmos o que aprendemos em sala:

www.learnenglishkids.britishcouncil.org (games e atividades para kids and teens);

www.worldoffun.cambridge.org (games e atividades baseadas nos conteúdos de Cambridge

ESOL);

www.lyricstraining.com (site ou app com atividades para completar suas letras de música

favoritas).

http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.worldoffun.cambridge.org/
http://www.lyricstraining.com/


E agora, uma super dica de um jogo que todos conhecem e adoram: UNO! Papais,
vamos nos divertir em inglês com nossos filhos? É hora de praticar números, cores e
simple questions and answers! Take a look at the instructions:

Após saber as regras do jogo, distribua as sete cartas para cada jogador falando em
inglês: “Seven cards for you, and seven for me” (sempre fazendo a demonstração com os
dedos e conte as cartas uma a uma: one, two, three...)

Ao invés de apenas comprar ou descartar a carta, comece com perguntas simples:
Começou o jogo e a primeira carta na pilha terá uma cor e um número. Vamos supor que
seja 4 e a cor vermelha. Pergunte a criança: “Do you have number 4, or the red color?” Se
ela tiver, incentive a dizer “yes, I do”, ou “I have 4 / I have red”. Não se preocupe com a
estrutura correta, o importante é tentar responder em inglês. Talvez ela responda na

língua materna, o que é normal, mas ela entendeu a sua pergunta.😊😊

Vice-versa: Se a criança jogar uma carta e perguntar em português, responda: “Yes, I do”,
ou “Oh, no! I don’t have! I have to draw a new card!” E faça a ação de comprar uma nova
carta da pilha.

Nesse simples jogo, você estará explorando o tempo todo as cores, números e
perguntas, como: “Do you have...?” Yes, I do/No, I don’t. – “It’s your/my turn” (é a sua/minha
vez) – “Draw a card” (compre uma carta), e também frases de incentivo: “Good Job!”; “You
win!”

Não traduza! Não diga que azul é blue! Fale frases curtas, mas completas em inglês
e não force a criança a falar ou responder inglês no meio do jogo, senão a brincadeira não
será divertida. Você tentou e aos poucos a intimidade com a língua inglesa entre vocês vai
acontecer naturalmente. O importante é a criança perceber que você também se
interessa pelas brincadeiras em inglês e sabe muitas palavras e expressões. Os pais
sempre serão os maiores influenciadores dos filhos!

ENJOY YOUR WINTER HOLIDAY! HAVE FUN! SEE YOU NEXT SEMESTER!

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! 

TURMA DE TEATRO MARISTA
Estamos viabilizando a abertura de uma nova atividade para alunos e alunas do 1ª a 3ª

série do Ensino Médio, para iniciar em agosto de 2019. As aulas acontecerão nas quintas-

feiras, no horário das 15h às 16h30, ao custo de 4 parcelas de R$ 40,00 no ano de 2019.

A turma de Teatro admitirá no número máximo de 20 alunos (as) e para que possamos

fazer a abertura deverão ter o número mínimo de 12 alunos (as) matriculados (as).

As pré-matrículas poderão ser realizadas pela área restrita do responsável financeiro,

MENU, aba do NAC.

TURMA DE JAZZ DANCE 6º AO 9º ANO
Estamos viabilizando a abertura da atividade para alunos e alunas do 6º ao 9º ano do

Ensino Fundamental – Anos Finais para iniciar em agosto de 2019.

As aulas acontecerão nas terças e quintas-feiras, no horário das 16h25 às 17h25, ao

custo de 4 parcelas de R$ 80,00 no ano de 2019.

A turma de Jazz Dance admitirá no número máximo de 15 alunos (as) e para que

possamos fazer a abertura deverão ter o número mínimo de 8 alunos (as) matriculados (as).

As pré-matrículas poderão ser realizadas pela área restrita do responsável financeiro,

MENU, aba do NAC.



JOGOS ESCOLARES – FASE FINAL B
Na terça-feira, 25 de junho, nossa equipe de Handebol masculino, categorias sub -

14 continua a caminhada nos JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, desta vez na fase Final,

que acontece em Apucarana/PR, entre os dias 15 a 20/07. A classificação se deu devido a

conquista do título de campeão na fase anterior.

Na mesma cidade, entre os dias 12 a 15/07, os alunos do Judô e da Natação estarão

em ação em busca de um bom resultado na fase Final em suas modalidades.

Desejamos sucesso a todos os participantes Maristas na competição!

FESTIVAL DO NAC
Entre os dias 22 a 25/07 acontecerá o FESTIVAL DO NAC, um evento interno que

tem como objetivo promover a vivência das crianças em algumas atividades artísticas,

esportivas e culturais.

Este evento será ofertado para as crianças do Infantil 4 ao 5º do Ensino

Fundamental – Anos Finais e acontecerá no horário das 13h30 às 17h30.

CALENDÁRIO ATIVIDADES DO NAC
Informamos que as aulas de todas as atividades do NAC, artísticas, culturais,

esportivas e tecnológicas, acompanharão o calendário escolar e estarão em recesso

entre os dias 03 a 22/07.

Retornaremos com as aulas das atividades dos períodos da manhã, final da tarde e

noite normalmente no dia 22/07 e com as aulas das atividades do período da tarde no dia

29/07.
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