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COLÉGIO MARISTA

SÃO FRANCISCO

Saudações Famílias Maristas,

Palavra da Direção

Há 204 anos, Marcelino Champagnat inicia sua história de amor à 
educação. Hoje, vivemos seu legado levando a mais de 1.400 crianças e
jovens educação de excelência e cuidado, com o compromisso da formação
integral. Nossos alunos vivenciam experiências de acolhida, solidariedade 
e formação acadêmica, aliadas à integralidade humana e à inovação.
Protagonistas, criativos e capazes, desenvolvem suas potencialidades 
aprendendo a relacionar-se com atitudes de acolhida, solidariedade e 
sensibilidade, fortalecendo vínculos de amizade convivendo em um
ambiente ético e fraterno.     ___________________________________ 
O Colégio Marista São Francisco oferece à comunidade chapecoense os
cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
Marista Integral, Núcleo de Atividades Complementares e Marista 
Idiomas, contando com um corpo docente de mais de 80 professores 
quali�cados, além de 50 funcionários e Irmãos Maristas._________
Para 2021, acolhemos as famílias com carinho e disposição ao diálogo,
re i te ra n d o  n o s s o  c o m p ro m i s s o  c o m  ex p e r i ê n c i a s  e d u cat i va s 
quali�cadas, com a ética cristã e a cultura de solidariedade e de paz.   _____

Bem- Vindos à 2021! 

Roberta Somensi Sganderla
Diretora



CALENDÁRIO ESCOLAR 2021

Fevereiro

D S T Q Q S S

3

Janeiro

D S T Q Q S S

1

Abril

D S T Q Q S S

Maio

D S T Q Q S S

1

Junho

D S T Q Q S S

Março

D S T Q Q S S

Agosto

D S T Q Q S S
Julho

D S T Q Q S S

Setembro

D S T Q Q S S

Outubro

D S T Q Q S S

Novembro

D S T Q Q S S

Dezembro

D S T Q Q S S

0 dias letivos

16/02 - Carnaval 
17/02 - Cinzas
17 dias letivos

Início: 01/02/2021 - Término: 10/5/2021

21 dias letivos

1º Trimestre: 

2º Trimestre: Início: 11/5/2021 - Término: 27/8/2021

Dias Letivos 

3º Trimestre: Início: 30/8/2021 - Término: 08/12/2021
200
Exceto Exames Finais

Dias Letivos: 66
Dias Letivos: 67
Dias Letivos: 67

23 dias letivos

6

02/4 - Paixão de Cristo | 21/4 - Tiradentes

20 dias letivos

21 dias letivos1/5 - Dia do Trabalhador
21 dias letivos

7/9 - Independência do Brasil
21 dias letivos 12/10 - Nossa Senhora Aparecida

11/10 - Antecipação do Dia do Professor
19 dias letivos

2/11 - Finados
15/11 - Proclamação da República
19 dias letivos

25/12 - Natal

:: Início e Término de Semestres

:: Início e Término de Trimestres

:: Feriados Nacionais e Municipais

:: Férias Coletivas
:: Recessos (Professor e Aluno)
:: Exames Finais EF e EM 

:: Semana Pedagógica
:: Fer. antecipado do Dia do Professor
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3/6 - Corpus Christi

12 dias letivos

06 dias letivos

1/01 Confraternização Universal



 HORÁRIO DAS AULAS

COMPOSIÇÃO DAS TURMAS

O critério para organização das turmas é estabelecido a partir das diretrizes 
legais de cada sistema de ensino e em atenção a parâmetros institucionais. 

EDUCAÇÃO INFANTIL
Turno Integral: Infantil 2 até o 3º ano do Ensino Fundamental 
EI1: até 12 alunos por turma 
EI2: até 15 alunos por turma
EI3: até 18 alunos por turma
EI4 e EI5: até 25 alunos por turma

FUNDAMENTAL � ANOS INICIAIS
1º ano: até 25 alunos por turma
2º ao 5º ano: até 32 alunos por turma

Turma

Integral

EI

EF � Anos 
Iniciais

EF � Anos
Finais

EM

Horário

das 7h45 às 18h

das 13h15 às 17h30

das 13h30 às 17h45

das 7h30 às 12h

das 7h30 às 12h

 das 13h30 às 17h45 
(terça e quinta-feira)

Solicitamos aos pais atenção 
para que os horários sejam 
rigorosamente respeitados.
Não assumimos responsabilidade 
pelos alunos que �cam no Colégio 
após o horário.

 UNIFORME

O uniforme é obrigatório para todos os alunos desde o primeiro dia de 
aula. Ele socializa e integra o aluno dentro e fora do Colégio, auxilia na 
segurança e facilita o acesso a todos os recursos que o Colégio Marista 
oferece, além de representar uma economia para a família.

Seus componentes (para ambos os sexos):

� Educação Infantil e 1º ao 5º ano: camiseta branca ou azul-clara 
do Colégio; agasalho azul (calça, legging e jaqueta) do Colégio; 
bermuda do Colégio.
� 6º ao 9º ano e Ensino Médio:  camiseta branca do Colégio; agasalho 
azul (calça, legging e jaqueta) do Colégio; bermuda do Colégio; calça 
jeans azul para alunos do Ensino Médio.
Obs.: para os alunos do Ensino Médio, é obrigatório o uso de casacos, 
moletons, jaquetas e camisetas do Colégio, à exceção da calça, que 
poderá ser substituída por jeans azul.
� Educação Física:  camiseta ou regata branca do Colégio; agasalho azul 
(calça, legging e jaqueta) e bermuda do Colégio; tênis.

Obs.: para o período de inverno, haverá o moletom e a jaqueta 
revestidos, disponíveis nas lojas credenciadas. Os uniformes estarão
à venda somente nas lojas credenciadas pela instituição.

NODHICE CONFECÇÕES
Rua Curitiba, 305 D � Centro
Telefone: (49) 3323-1623 �  E-mail: nodhice@gmail.com

CASULO CONFECÇÕES
Rua Índio Condá, 1.310 D � Bairro Santa Maria

      (Rua do Colégio e Estádio, 2ª quadra após o Supermercado Barp
Telefone: (49) 3322-4550

O uniforme do Colégio faz parte da Rede Marista de Educação e 
não pode ser comercializado/adquirido em lojas que não
sejam credeciandas. 

FUNDAMENTAL � ANOS FINAIS
6º ao 9º ano: até 35 alunos por turma

ENSINO MÉDIO
1ª e 2ª série: até 45 alunos por turma
3ª série: até 60 alunos na turma, 
garantindo-se a qualidade pedagógica 
com espaço e acompanhamento adequados



NORMAS GERAIS

1.  É dever do aluno zelar pelo bom nome do Colégio.
2.  É obrigação dos alunos e dos pais estar em dia com a secretaria 
(documentos) e o setor administrativo, pois o Colégio tem seus 
compromissos inadiáveis com o corpo docente, funcionários, 
e manutenção dos serviços educacionais em geral.
3.  A Agenda Escolar é instrumento de comunicação entre a família
e o Colégio. É dever do aluno tê-la sempre consigo. Agendas perdidas 
deverão ser substituídas mediante pagamento de taxa no 
setor administrativo.
4.  As faltas só serão justi�cadas com apresentação de atestado 
médico, mas devem ser comunicadas à Assessoria Psicopedagógica 
e à Assistência aos Alunos.
5.  Atrasos acima de 10 minutos no início do período impossibilitarão 
o aluno de assistir à primeira aula. A família será noti�cada após três 
atrasos consecutivos.
6.  Após a 2ª aula, o aluno deverá ter uma autorização dos pais ou 
responsáveis para entrar ou, então, vir acompanhado destes.
7.   O uniforme escolar é obrigatório para todos os alunos, conforme 
instruções deste Guia.
8.  Objetos e dinheiro não são responsabilidade do Colégio, nem 
passíveis de qualquer indenização por perda, extravio ou outra ação 
qualquer. Recomenda-se marcar as peças do vestuário e o material 
didático com o nome, série e turma, para facilitar a devolução, 
caso sejam encontrados.
9.  O aluno poderá se ausentar do Colégio durante o período letivo 
mediante autorização formal dos pais. Na saída, deverá apresentar na 
recepção uma autorização por escrito do Núcleo Psicopedagógico.
10.  Sem prévia licença da direção ou coordenação, 
a ninguém é permitido:
a)  Arrecadar dinheiro, vender rifas, fazer coletas ou vender objetos 
e alimentos no estabelecimento;
b)  Organizar excursões com alunos ou em nome deles;

c)  Fornecer nomes, endereços, telefones de alunos, professores 
ou funcionários;
d)  Usar boné ou peça similar durante as aulas;
e)  Trazer para o Colégio quaisquer materiais relacionados a clubes 
de futebol e torcidas organizadas, bem como aparelhos sonoros, jogos 
eletrônicos, baralhos, caneta laser ou gravadores. O uso do celular em 
sala de aula é vedado, conforme LEI Nº 14.363, de 25 de janeiro de 2008, 
salvo atividades propostas pelos educadores.
11.  É vedado portar, consumir ou comercializar 
substâncias psicoativas.
12.  Comunicados, documentos, boletins, informativos, mensagens e 
convites devem ser entregues aos pais. Orientações escritas 
e afastamentos, quando enviadas para serem assinadas, 
devem ser devolvidas à Assistência ao Aluno.
13.  Alunos encaminhados à Assistência ao Aluno devem dirigir-se até 
o setor imediatamente.
14.  Na troca de professor, entre uma aula e outra, o aluno deverá 
permanecer na sala de aula.
15.  Provas parciais perdidas devem ser requeridas no setor de 
Assistência ao Aluno, mediante preenchimento de requerimento 
próprio e pagamento de taxa, com prazo de quarenta e oito horas (48h) 
de antecedência após o retorno ao Colégio.
16.  Os pais que forem convocados pelo Núcleo Psicopedagógico 
deverão atender ao chamado.
17.   Trabalhos, tarefas e atividades escolares precisam ser entregues na 
data marcada pelo professor durante a aula.
18.  Queixas, reclamações e sugestões devem ser encaminhadas às 
coordenações ou direção do Colégio.
19.  Manifestações �explícitas� de namoro não serão permitidas no 
Colégio.
20.  Não é permitido promover brigas, pichações, algazarras e tumultos 
no ambiente escolar e nas suas mediações.
21.  É vedado ao aluno consumir goma de mascar, balas ou similares 
durante a aula.



22.  Agredir �sica ou verbalmente colegas, professores e funcionários 
será considerada falta grave, sujeita às normas vigentes.
23.  Todo aluno, independentemente de sua crença religiosa, 
é convidado a participar respeitosamente das celebrações e eventos 
organizados pela instituição.
24.  O rendimento escolar do educando deve ser acompanhado pelos 
pais mediante controle das tarefas escolares (anotações na agenda 
e página do Colégio na internet), do boletim de notas e da convivência 
escolar, através de contatos periódicos, por telefone ou pessoalmente, 
com o Núcleo Psicopedagógico.
25.  Quando o aluno tiver de se ausentar para consultas durante 
o horário das aulas, deverá trazer atestado ou declaração.
26.  As provas serão feitas segundo o calendário existente em cada sala 
e agendadas pelo professor, que tem plena liberdade de realizar exames, 
lições escritas e orais suplementares.
27.   A presença do aluno no Colégio, em turno inverso, está condicionada 
à realização de tarefas pertinentes às aulas e recomendada pelos 
professores, sob orientação da Coordenação Psicopedagógica.
28.  Os alunos que participarem das escolinhas deverão vir ao Colégio 
somente no horário de início das atividades.
29.  Caso o aluno chegue antes do início programado, ou permaneça 
após o término das atividades, os pais/responsáveis deverão comunicar 
o Colégio.
30.  Os alunos que incorrerem em faltas disciplinares ou contra o 
Regimento Interno receberão as seguintes advertências:
a)  Orientação verbal;
b)  Orientação por escrito com ciência do responsável;
c)  Reparação ou ressarcimento � material e/ou �nanceiro � por danos 
causados;
d)  Afastamento de atividades escolares regulares, com tarefas 
educativas cumpridas dentro do estabelecimento;
e)  Afastamento de atividades escolares regulares, cumpridas fora do 
estabelecimento.

31.  Redes sociais: não é permitido aos alunos compartilhar e divulgar 
imagens e vídeos em redes sociais (incluindo YouTube), com conteúdo 
não autorizado e inadequado (não educativo e ilícito), principalmente 
assuntos que envolvam indisciplina, drogas, pornogra�a ou que 
promovam o cyberbullying.
32.  É de responsabilidade da família comunicar à escola o motivo da 
falta (viagem, doença) e de se inteirar de tarefas e/ou comunicados 
enviados nos dias em que o aluno faltou.



CENTRO DE RECURSOS E APRENDIZAGEM � BIBLIOTECA

É função da Biblioteca facilitar e estimular os usuários ao estudo, 
à instigação bibliográ�ca, à leitura, bem como dar assistência ao 
corpo discente e docente na busca de informação.

SERVIÇOS OFERECIDOS
� Empréstimo domiciliar;
� Consulta on-line na base de dados Pergamum;
� Consulta de livre acesso ao acervo bibliográ�co e outros materiais;
� Acesso à internet;
� Exposição de novas publicações;
� Ambiente de estudo individuais e em grupo (suspenso em tempo de pandemia);
� Fotocópias em impressão de documentos.

FUNCIONAMENTO
A Biblioteca atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h 
e das 13h30 às 18h.

USUÁRIOS
São considerados usuários: alunos, pais, professores e funcionários. 

ACESSO À INTERNET
O uso de computador pelos alunos será de 30 minutos, no máximo, 
podendo ser prorrogado. Porém, mesmo com a concessão ao período de 
acesso, o usuário será alertado da necessidade de dispor do equipamento, 
sendo concedidos cinco minutos para salvar o trabalho em andamento.

O acesso à internet e correio eletrônico é de uso exclusivo para atividades 
do Colégio, sendo vetado o acesso a sites de recreação, jogos, chats, blogs 
de entretenimento, bem como o recebimento e envio de mensagens 
de cunho particular.

DIREITOS DOS USUÁRIOS
� Frequentar regularmente a Biblioteca, utilizando seu espaço �sico para 
a pesquisa, estudo individual ou em grupo (suspenso em tempo de pandemia);
� Fazer empréstimo domiciliar;
� Realizar pesquisa nos documentos impressos disponíveis na Biblioteca;
� Reservar materiais que estejam emprestados a outros usuários.

OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
� Respeitar este Regulamento;
� Respeitar as normas de convivência em ambientes públicos;
� Trazer sempre sua Carteira de Identi�cação Estudantil para empréstimos;
� Devolver na data estipulada o material emprestado;
� Manter aparelhos sonoros no modo silencioso;
� Utilizar os computadores exclusivamente para �ns de estudo;
� Prezar pela manutenção/conservação de móveis, livros, revistas, 
paredes, painéis e cartazes;
� Não consumir alimentos ou bebidas nas dependências da Biblioteca.

RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS
� O usuário é responsável pelo material em uso. Em caso de extravio ou 
dano à Biblioteca, haverá indenização sob forma de substituição da
publicação ou pagamento do devido valor.
� Pagamento de multa por atraso do livro no valor de R$ 1,00 (um real) 
por dia e por livro.
� Não será permitido o empréstimo de material ao usuário em débito com 
a Biblioteca.

IMPRESSÃO DE TRABALHOS 
� Para a impressão de documentos diversos, o arquivo deverá ser enviado 
para o e-mail da Biblioteca que segue abaixo, ou ser salvo em dispositivo 
móvel. Os trabalhos para impressão deverão ser encaminhados com 
antecedência e retirados somente no intervalo.
E-mail: abarella@colegiosmaristas.com.br
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Voltar ao menu

EQUIPE DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E DEMAIS SETORES

Diretora do Colégio:  Roberta Somensi Sganderla | rsomonensi@colegiosmaristas.com.br
Gerente do Colégio:  Leurete Bonissoni | lbonissoni@colegiosmaristas.com.br
Coordenadora de Segmento � EI:  Vivian Ferrari de Castro | vivian.ferrari@colegiosmaristas.com.br
Orientadora Pedagógica � EI:  Angela Maria Ely de Freitas | amfreitas@colegiosmaristas.com.br
Orientadora Pedagógica� EF AI:  Lilian Paula Vivan Popkievicz | lvivan@colegiosmaristas.com.br
Assistente de Alunos � EF AI:  Alessandra Morais Linhares | alessandra.linhares@colegiosmaristas.com.br
Coordenadora de Segmento � EF AI, AF e EM:  Liana Cristina Giachini | liana.giachini@colegiosmaristas.com.br

Orientador Pedagógico � EF AF:  Nedes Oliveira | noliveira@colegiosmaristas.com.br
Assistente Pedagógico � EM:  Ana Paula Bresolin | abresolin@colegiosmaristas.com.br

Coordenadora da Pastoral:  Edivane Rodrigues | edivane.rodrigues@colegiosmaristas.com.br

Coordenadora de Internacionalização:  Soames Smanio�o | soames.smanio�o@colegiosmaristas.com.br
Coordenador do NAC:  Marcos Cesar Kleinubing | marcos.kleinubing@colegiosmaristas.com.br
Coordenadora Comercial e de Marketing:  Joane Marcon | marketingsaofrancisco@colegiosmaristas.com.br
Secretária Escolar:  Magda Glicema Reschke Lajus | mlajus@colegiosmaristas.com.br
Central de Relacionamento:  Fernanda Delai | fernanda.delai@colegiosmaristas.com.br
Recepcionista:  Ana Carla Carlo�o | acarlotto@colegiosmaristas.com.br

Auxiliar de Pronto Atendimento:  Simone Pereira Glanert | sglanert@colegiosmaristas.com.br
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