,

Para os Colégios Maristas, permanecer na escola em tempo
integral é uma oportunidade valiosa para o aluno e sua
família. Nessa proposta, os alunos ampliam as
possibilidades de interação e desenvolvimento da
autonomia e da criatividade. Tudo isso em um espaço
seguro, educativo e acolhedor.

Conheça os diferenciais do
Marista Ampliado:

!

Espaços diferenciados e acolhedores que remetem ao aconchego da casa e
que se modiﬁcam de acordo com as experiências e necessidades dos
alunos.
Thomas Bilíngue incluso na programação.
Seis aulas semanais em inglês sobre temas diversos que estimulam
importantes competências e ajudam os estudantes a serem conﬁantes,
questionadores, responsáveis, inovadores e engajados. Usa princípios da
ICT – Information and Communication Technology, um aprendizado que hoje
é base na formação para o entendimento do impacto da tecnologia no dia a
dia das pessoas.

No Marista Ampliado, o aluno vivencia situações de aprendizagem
signiﬁcativa que contribuem para sua formação integral, nas
dimensões corporal, afetiva, cognitiva, social, relacional e espiritual.
São descobertas proporcionadas por processos educativos que
qualiﬁcam o tempo do seu ﬁlho na escola, com um acompanhamento
personalizado e projetos que dialogam com seus interesses.

Aprendizagem por projetos
Permite trazer a criança para a centralidade do processo educativo, de
modo que possam escolher temas, questionar o mundo, levantar hipóteses
e testá-las, além de criar relações que incentivam novas descobertas.

O período integral conta com professores altamente qualiﬁcados,
do quadro do colégio.
A distribuição semanal das atividades irá respeitar o tempo para
uma boa alimentação e descanso, conforme exemplo abaixo:

Alunos do período integral são ainda mais estimulados ao
hábito do estudo diário. Participam de projetos que
mobilizam o conhecimento, a interação e a intervenção.
Realizam atividades de movimento, artísticas e culturais,
além de reforçar importantes laços de convivência e
amizade. Também participam do Programa Bilíngue da Casa
Thomas Jeﬀerson, ampliando as vivências na língua inglesa.

HORÁRIO VESPERTINO
Horários

segunda-feira

terça-feira

sexta-feira

Acolhida / Acordos e Combinados

2.º TEMPO

4.º TEMPO

quinta-feira

Almoço - Descanso

1.º TEMPO

3.º TEMPO

quarta-feira

Observações:
Início das atividades do Ampliado: 12h
Término do turno Ampliado: 17h20

Programa Movimento,
Arte e Cultura

Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

Trabalho com projetos
Programa Movimento,
Arte e Cultura

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

1.º TEMPO

Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

Programa Movimento,
Arte e Cultura

Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

Programa Movimento,
Arte e Cultura

Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

Trabalho com projetos

3.º TEMPO

Alimentação / Brincadeira / Convivência
Trabalho com projetos

Horários

2.º TEMPO

Acompanhamento Personalizado
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

HORÁRIO MATUTINO

Bilíngue
Thomas Jeﬀerson
Bilíngue
Thomas Jeﬀerson

4.º TEMPO
Observações:
Início das atividades do Ampliado: 8h20
Entrega às professoras regentes do turno regular – 13h30

Trabalho com projetos

Alimentação / Brincadeira / Convivência
Acordos e Combinados
Acompanhamento Personalizado
Almoço – Descanso

PMAC – Programa de Movimento, Arte e Cultura
Oferece diversas possibilidades multissensoriais aos estudantes,
ampliando as vivências de diferentes experiências por meio de atividades
esportivas, artísticas e culturais, adequadas a cada faixa etária, tais como:
circuitos motores, jogos cooperativos, arte circense, experimentação de
danças, sons e ritmos, experimentação de práticas desportivas, entre
outras. (Vide quadro no verso)
Acompanhamento personalizado
Considera as preferências dos alunos, seus modos e ritmos de aprender e de
se relacionar com o conhecimento para organizar o tempo e os processos
pedagógicos, incluindo a atenção às atividades acadêmicas, como tarefas
de casa, a preparação para as avaliações escolares e o acesso a ferramentas
de estudo, além da possibilidade de escolher trilhas de aprendizagem.

Horário:
Matutino:
8h20 - 13h30
NAC opcional: 7h30 - 8h15
Vespertino:
12h00 - 17h20
NAC opcional: 17h35 - 18h20

MATRÍCULAS ABERTAS
MARISTINHA PIO XII - EDUCAÇÃO INFANTIL E 1.º ANO
SGAS 609, Módulo E - Asa Sul - Brasília, DF - 70200-690
www.facebook.com/maristinhapioxii
www.maristaasasul.com.br
@maristaasasul
MARISTINHA - ENSINO FUNDAMENTAL
SGAS 609, Módulo A - Asa Sul - Brasília, DF - 70200-690
www.facebook.com/colegiomaristinha
www.maristaasasul.com.br
@maristaasasul

Marista Bilíngue em parceria
com

Propostas do Programa Movimento Arte e Cultura
( PMAC)
1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

JOGOS CANTADOS

CIRCUITOS
MOTORES

EXPERIMENTAÇÃO
DE DANÇAS: SONS E
RITMOS

BRINCADEIRAS
DE FAZ DE CONTA

ARTE E MOVIMENTO:
A MÁGICA DO
CORPO

JOGOS E
BRINCADEIRAS
TRADICIONAIS

JOGOS
COOPERATIVOS

JOGOS DE
TABULEIRO

BRINCADEIRAS
COM BOLA

EXPERIMENTAÇÃO
DE PRÁTICAS
DESPORTIVAS

ARTESANATO:
TRANSFORMANDO
LINHA EM ARTE

JOGOS DE
COMPETÊNCIA

JOGOS DE
COMPETÊNCIA

EXPERIMENTAÇÃO
DE PRÁTICAS
DESPORTIVAS

ARTE CIRCENSE

Obs.: as atividades serão oferecidas de acordo com as turmas,
respeitando as idades.

O período integral está disponível do Infantil 3 ao 3.º ano.
Entre em contato com a Central de Relacionamento para
consultar valores de mensalidade: 3003-0900.

DO
A
I
L
P
M
A
MARISTA bertas em
Desco integral
tempo

