
      Colégio 
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Arquidiocesano 



 Unimos tradição e 

modernidade em uma proposta 

transformadora que visa preparar 

o cidadão do século XXI. No Arqui, 

conectamos valores humanos 

com o ensino forte. 

      Da Educação Infantil 
          ao Ensino Médio, 
conectando projetos de vida.

 O Marista Arquidiocesano possui uma história voltada à formação 

integral de crianças e jovens, potencializando as aprendizagens nas 

competências acadêmica, humana e espiritual. Mais de 2.500 alunos 

vivenciam diariamente laços de acolhida e amizade em nosso espaço.

Educação Infantil

Ensino Médio

Ensino Fundamental 
(Anos Iniciais/Finais) 



Infraestrutura
 São 38 mil metros quadrados de área construída, com espaços 

privilegiados de aprendizagem. Uma estrutura completa para que seu filho 

desenvolva suas habilidades e explore novas descobertas.

Ambientes acolhedores e salas de aula que proporcionam interações e 

aprendizagens significativas. 

Espaços para recreação: pátios, espaço de desenvolvimento psicomotor 

(parque), brinquedoteca. 

Salas de Matemática, salas de inovação e tecnologia, Sala Maker. 

Bibliotecas diferenciadas e adequadas às diferentes faixas etárias. Nesse 

espaço, há um expressivo acervo de 49 mil títulos.

Centro de Idiomas. 

Anfiteatros e Salão Nobre.

 Planetário.

Complexo esportivo e espaços para práticas artísticas que desenvolvem 

a criatividade e o fortalecimento de relações socioafetivas. 

Conjunto aquático com piscina semiolímpica e infantil.

Fitness Center.



Mais uma conexão Marista.

Período 
Integral



Confira os diferenciais:

Horários:

 Vivenciar a experiência Marista, no Período Integral, é um verdadeiro 
presente à formação do seu filho. Neste segmento, ele irá criar, falar outra 
língua, desafiar-se e conectar o corpo com a mente. Além disso, aprenderá 
novas formas de atividades físicas e artísticas e ainda tem um tempo para 
descanso e descontração em um espaço acolhedor. 

Atende a crianças e jovens do 2º ano da Educação Infantil.
ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Espaços diferenciados e aconchegantes.
Vamos mexer: Parkour, Patins, Skate, Natação, 
entre outras práticas esportivas.
O momento da alimentação possibilita aprendizagens 
sobre nutrição e saúde.
Acompanhamento e orientação na realização das tarefas e estudos com 
professores polivalentes e plantões de dúvidas para o Fundamental - Anos 
Finais.
Garantimos, em nossa organização curricular, momentos de acolhida, 
acordos e combinados.
Estudo de Inglês no Marista Idiomas com Cambridge International.
Cuidados básicos e alimentação.

Educação Infantil e 1º Ano:  das 12h30 às 17h30 ou 17h45. 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais (do 2º ao 5º ano ): das 8h às 13h. 

Ensino Fundamental - Anos Finais (do 6º ao  9º ano): 12h15/12h30 às 17h30 ou 

17h45.

Acesseconteúdoextra



Brincar e descobrir o mundo. 
Uma conexão da

 No Marista, o início da fase escolar é marcado por descobertas 

e vivências em que as crianças se desenvolvem e aprendem de um 

jeito lúdico e acolhedor; estabelecem relações de confiança e respeito, 

bem como vivenciam momentos agradáveis e de novas amizades. A 

socialização é favorecida para inserir a criança em um rico universo de 

aprendizagens.   

Educação 
Infantil Marista.



Projetos Especiais

Projetos de Investigação
Criam condições para que as crianças desenvolvam o protagonismo e pensem por 
si mesmas, elaborando e investigando hipóteses sobre o ambiente em que vivem.

Alimentação Saudável
Os pequenos aprendem a combinar ingredientes para o preparo de alimentos 
nutritivos que serão compartilhados por todos. Também é uma forma de 
desenvolver a criatividade e o respeito ao meio ambiente.

Construção de Valores
Nessa faixa etária, todas as propostas são planejadas para o exercício da cidadania 
e dos valores. As crianças desenvolvem o respeito às diferenças e observam que o 
outro também tem sentimentos, desejos e interesses próprios. 

Ensino da 2ª Língua
É muito importante desenvolver reportório linguístico desde a infância, inclusive 
em língua estrangeira. Desde o Infantil 2, nossas crianças têm duas aulas 
semanais de Inglês com professores especialistas.
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Horários:
Manhã: das 7h30 às 12h30 (4ª e 6ª feira) 
                 e das 7h30 às 12h30 (2ª, 3ª e 5ª feira). 

Tarde: das 13h30 às 18h30 (4ª e 6ª feira) 
              e das 13h30 às 17h45 (2ª, 3ª e 5ª feira). 



 Grandes descobertas acontecem quando estimulamos a 

criatividade. Por isso, é hora dos alunos aprenderem dentro e fora 

da sala de aula, desenvolvendo as suas habilidades na prática e 

conhecendo o mundo e suas possibilidades.

Descobrir o mundo do conhecimento. 
Uma conexão do

Ensino 
Fundamental  _     
Anos Iniciais.



Projetos Especiais

Projeto de Intervenção Social (PIS): um olhar para a Resolução de Problemas

Olhar para o entorno, observar e encontrar soluções para os problemas analisados. Esse 
é o objetivo de nosso Projeto de Intervenção Social. Constitui-se como uma situação de 
aprendizagem no cotidiano escolar que potencializa vivências significativas para o aluno, 
incentivando-o a ter pensamento crítico, solucionar problemas complexos e ser capaz de 
tomar decisões.

Olhar Investigativo: a pesquisa para além dos muros da escola

Os alunos aprendem, em campo, as hipóteses que foram previamente levantadas em aula. 
As viagens de Estudos de Meio possibilitam vivências para além dos muros da escola e 
promovem momentos em que os alunos aprendem a fazer em diferentes situações de 
aprendizagens. O aprender a conviver é parte dessas atividades de campo, pois  eles 
desenvolvem a capacidade de relacionamento interpessoal e de negociação, habilidades 
essenciais para o cidadão do século XXI.

Educação Maker - a Tecnologia ao alcance das mãos

A Educação Maker faz parte de nossa ação didática e desenvolve a criatividade, a inovação 
e a invenção. Possibilita que nossos alunos criem novos materiais, sejam protagonistas e 
coloquem a “mão na massa”; aprendem a programar nas aulas de robótica; utilizam peças, 
ferramentas e outros recursos tecnológicos em nossa Sala de Inovação e Tecnologia.
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Horários:
1º ano
Manhã: das 7h30 às 12h30 (4ª e 6ª - feira) e das 7h30 às 12h30 (2ª, 3ª e 5ª - feira). 

Tarde: das 13h30 às 18h30 (4ª e 6ª - feira) e das 13h30 às 17h45 (2ª, 3ª e 5ª - feira). 

2º ao 4º ano
Manhã: 7h30 às 11h45 (2ª, 4ª e 6ª-feira) - 7h30 às 12h30 (3ª e 5ª-feira).

Tarde: 13h30 às 17h45 (2ª, 4ª e 6ª-feira) - 13h30 às 18h30 (3ª e 5ª-feira).

5º ano
Manhã: 7h30 às 11h45 (2ª e 6ª-feira) - 7h30 às 12h30 (3ª, 4ª e 5ª-feira).

Tarde: 13h30 às 17h45 (2ª e 6ª-feira) - 13h30 às 18h30 (3ª, 4ª e 5ª-feira).



 Nesta nova etapa, em que o aluno está passando para a 

adolescência, ele é incentivado a buscar respostas e a construir um 

projeto de vida repleto de protagonismo. Com muita autonomia, 

respeito às diferenças e visão ampliada, eles estarão preparados para 

os desafios do Ensino Médio e da vida.

Ampliar a visão de mundo. 
Uma conexão do

Ensino 
Fundamental _        
Anos Finais.



Projetos Especiais

Projeto de Intervenção Científico Social (PICS)

Um dos eixos da Educação Marista é a pesquisa. Nosso objetivo é que o 
aluno possa analisar criticamente informações, fontes, conceitos, ideias, 
pontos de vista e tendências e construir novos conhecimentos. Os alunos 
são incentivados a desenvolver a autonomia para ampliar seu potencial
de aprendizagem.

Livro Digital

O Colégio Marista Arquidiocesano utiliza tecnologias educacionais que 
contribuem para a qualificação da aprendizagem.

Desenvolvimento Acadêmico - Personalização da Aprendizagem

O projeto de Desenvolvimento Acadêmico constitui-se em aulas e 
atividades presenciais no contraturno e atividades realizadas  na   
Plataforma Blackboard, respeitando as particularidades de aprendizagem 
de cada aluno. Sem nenhum custo adicional, são oferecidas aulas de acordo 
com o nível de proficiência do aluno: nível básico, nível Intermediário e 
nível avançado.
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Horários:
6º ano
Matutino  - 7h15 às 12h15 (2ª a 5ª feira)  e 7h15 às 11h45 (6ª  feira). 
Vespertino  - 13h30 às 17h45 (2ª feira) e 13h30 às 18h30 (3ª a 6ª feira).
7º ano
7h15 às 12h15 (3ª a 6ª feira) e   7h15 às 13h (2ª  feira). 
8º ano                  
7h15 às 12h15  (2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira) e 7h15 às 13h  (3ª feira). 
9ª ano  
 7h15 às 12h15  (3ª, 5ª e 6ª feira) e 7h15 às 13h  (2ª e 4ª feira). 



 O caminho dos alunos até a universidade é acompanhado de perto; 
os estudantes são estimulados a identificar seus talentos e a realizar 
boas escolhas. É assim, com foco no projeto de vida, no companheirismo 
e na confiança, que eles estarão prontos para o ENEM e para os principais 
vestibulares. Tudo isso sem esquecer da importância dos valores 
humanos e da formação integral.

Desenvolvimento emocional e 
aprovação. Uma conexão do  

Ensino Médio    
Marista.



Projetos Especiais

Desenvolvimento acadêmico (básico, intermediário e avançado)
Atende às necessidades individuais de aprendizagem dos alunos, de acordo 
com o seu desempenho acadêmico.

Coaching & Gestão Pessoal e de Carreira
Utiliza técnicas e fundamentos de diversas ciências para possibilitar a construção 
do projeto de vida do aluno.

Super Ação
É um projeto que cria itinerários divididos por área de  conhecimento; o objetivo 
principal é preparar alunos para as segundas fases dos principais vestibulares 
de instituições públicas do país. 

Pastoral
Desenvolvimento de ações que envolvem responsabilidade social e sustentabilidade.

Atividade esportiva diferenciada na 3ª série do EM
Atividades artísticas e culturais do NAC para formar um cidadão com as 
competências do século XXI.

Provas Semanais 
As provas semanais criam ambiente de aprendizagem contínua e contribuem 
para  fortalacer o hábito de estudos. 

Programa Tem + Plantão
Plantão de dúvidas com atendimentos personalizados e mapeamento individual 
dos alunos. 

Horários:
1ª e 2ª série: 35 horas-aula/semana 
3ª série: 38 horas-aula/semana Acesseconteúdoextra



NAC - Núcleo de Atividades 
Complementares.
Mais uma conexão Marista.
 Além de formar cidadãos competentes para ingressar nas melhores universidades 
do Brasil e do exterior, o Colégio Marista Arquidiocesano prepara seus alunos para 
práticas saudáveis por meio do esporte e da cultura. Assim, fomenta as boas relações, 
bons hábitos e contribui para a qualidade física e mental dos estudantes.
 O Núcleo de Atividades Complementares (NAC) é o espaço ideal para o desenvolvimento 
de competências necessárias ao cidadão do século XXI, por exemplo: trabalho em equipe, 
confiança, iniciativa, poder de decisão, entre outras habilidades.

Atividades por Segmento 

Educação Infantil
Dança Criativa ( 4 e 5 ); Musicalização ( 3,4 e 5 ); Iniciação Esportiva ( 4 ) e  Natação ( 3 ); 
Judô; Xadrez; Engenhoteca – Robótica; Super Cérebro; Coral; Dança Criativa; Balé; Jazz; 
Ginastica Artística e Jogos Teatrais (1º Ano).

Fundamental I – Anos Iniciais
Aprendizado/Aperfeiçoamento Esportivo; Judô; Xadrez; Engenhoteca – Robótica; Super 
Cérebro; Natação; Coral, Ballet; Jazz; Ginástica Artística; Ginástica Rítmica; Jogos 
Teatrais; Basquete; Futsal; Handebol; Vôlei; Judô; Xadrez; Engenhoteca – Robótica; Super 
– Cérebro;  Teatro; Circo; Teclado; Violão e Baterarqui. ( 4º e 5º Anos ). 

Fundamental II – Anos Finais
Basquete; Futsal; Handebol; Vôlei; Judô; Xadrez; Engenhoteca – Robótica; Super – Cérebro; 
Canto; Dança contemporânea; Corpo de Baile (9º Ano ); Danças Urbanas; Teclado; Violão; 
Baterarqui; Ballet; Jazz; Ginástica Artística;  Ginástica Rítmica e Teatro.  

Ensino Médio
Basquete, Futsal;   Handebol;  Vôlei; Judô;  Xadrez; Natação; Fitness;  Circo; Jazz; Canto; 
Dança  Contemporânea; Corpo de Baile; Danças Urbanas; Teclado; Violão; Baterarqui; 
Ballet;  Jazz; GinásticaArtística e Teatro.                            
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 As ações da Pastoral são integradas transversalmente ao processo 
pedagógico. O núcleo é responsável por ações elaboradas e desenvolvidas de 
forma integrada e integradora, favorecendo o espírito crítico, a participação, a 
responsabilidade, a espiritualidade e a solidariedade dos envolvidos,  desse 
modo, abre caminho para que a dimensão da fé apareça sempre articulada com 
os demais saberes de maneira orgânica e não impositivo.

Espiritualidade e 
protagonismo.
Uma conexão da

Núcleo Pastoral

Favorece uma espaço acolhedor e fraterno, em comunhão com os valores 
marista, para o exercício da autonomia responsável.
Promove momentos para construção do projeto de vida com base nos 
valores da justiça, da ética e da solidariedade cristã.  
Contribui para o desenvolvimento da cultura da solidariedade e seu 
protagonismo transformador na perspectiva cristã.      
Proporciona espaço para a convivência de grupos com espaço prioritário 
para o desenvolvimento da socialização e da espiritualidade (PJM).   

Diferenciais da Ação Pastoral Marista:

Acesseconteúdoextra



Marista
     Idiomas

Turmas com 13 alunos.
Certificação internacional pela Universidade de Cambridge;
Projeto CLIL nas áreas de Ciências, Música, Arte, História, Geografia e Biologia;
Educação Financeira, Exames de Cambridge, Oficinas de Curta-metragem e 
Docs, além do Projeto de Empreendedorismo Fish Tank;
Programa de Incentivo à Leitura.

Matutino: das 8h às 10h ou das 10h15 às 12h15
(2ª e 4ª-feira ou 3ª e 5ª-feira)
Vespertino: das 13h30 às 15h30 ou das 15h45 às 17h45
(2ª e 4ª-feira ou 3ª e 5ª-feira)
Noturno: das 18h às 20h (2ª e 4ª-feira) 

 Com uma metodologia imersiva, interativa e adaptada para cada 
faixa etária, o ensino vai além da gramática e conversação em sala de aula, 
pois levam-se em consideração as competências interculturais. Junto à 
aprendizagem do idioma, os alunos têm noções de Educação Financeira 
e Empreendedorismo. É por meio do aprendizado do Inglês que eles vão 
descobrir o mundo, desde muito cedo.

Organização do curso:

Horários:

Acesseconteúdoextra



Você não precisa sair do País para descobrir o 
mundo lá fora. Com o Marista High School, é 
possível ter dupla certificação, isto é, cursar os 
currículos brasileiro e estadunidense ao mesmo 
tempo. Além disso, você sai pronto para entrar em 
universidades de 73 países diferentes. É o Marista 
High School criando grandes projetos
de vida e formando cidadãos globais.

 A Rede Marista de Colégios, em parceria com importantes 
agências e instituições de ensino no mundo, oferece aos seus alunos 
experiências de intercâmbios acadêmicos de curta duração. 

Viagens e roteiros vinculados à proposta pedagógica;
Imersão na cultura do país de destino;
Desenvolvimento da autonomia.

Projeto pedagógico personalizado.
Metodologia de ensino ativa (PBL).
Aconselhamento de carreira;
Consultoria na escolha de universidades 
estrangeiras;
Preparação para os exames SAT e ACT.

Marista High School

Intercâmbios

com dupla certificação.

Acesseconteúdoextra
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Diferenciais 



 1  Portarias
 2  Portaria Central
 3 Central de Relacionamento
 4 Pátio Central
 5 Salas de Aula
 6 Biblioteca Juvenil
 7 Sala de aula – Integral
 8 Prédio Integral
 9 Parque do Castelo
10 Restaurante GRSA
11 Cozinha Experimental
12 Quadra Ir. Leão Aberta
13  Quadra Ir. Leão Coberta
14 Corredor do Infantil
15  1º andar – salas dos 1os, 2os e 7os anos
16 Parque das Tartarugas
17 Brinquedoteca/Biblioteca Infantil
18 Assistência de Alunos

19 Lab. de Informática
20  Salas de Aula
21 Anfiteatro
22  Pastoral
23 Lab. de Biologia e Física
24 Capela
25 Cantina Calú
26  Drive-thru Afonso Celso
27 Sala de Judô e Balé/Quadras Poliesportivas – NAC
28  Marista Idiomas
29 Jardim Japonês
30  Ginásio da Ginástica Artística
31  Arqui Fitness
32 Salas de Aula Térreo
33 Biblioteca Central 1º andar
34 Secretaria Escolar
35 Enfermaria
36  Salas Terceirão

Confira o

à formação de seu filho. 
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Documentos Necessários para Matrícula:

Certidão de Nascimento do aluno.
RG.
CPF (a partir da 1ª série do EM).
Comprovante de residência.
Parecer descritivo e/ou ficha individual para Educação 
Infantil e Histórico Escolar para os demais segmentos.
Histórico Escolar:
Fundamental (1º ano ao 9º ano) - Histórico Escolar original do 
Fundamental.
Ensino Médio (1ª série) - Histórico Escolar do Fundamental, 
em cópia autenticada.
Ensino Médio (2ª e 3ª série) - Histórico Escolar do 
Fundamental, em cópia autenticada + Histórico Escolar da 1ª 
série do Ensino Médio.
Documentos que comprovem os estudos realizados em outro 
País – cópia autenticada do Histórico Escolar dos estudos 
realizados no exterior, com o visto do Consulado
Brasileiro e cópia autenticada da tradução juramentada.
Declaração de escolaridade.
RG e CPF dos pais e/ou responsáveis.
Histórico Escolar (conforme informativo escolar).
Declaração de transferência.
Documento de guarda (em caso de separação).
Foto 3x4.



maristaarqui.com.br
colegiomaristaarquidiocesano
(11) 5081-8444 | (11) 5081-9095
Rua Domingos de Morais, 2565 
Vila Mariana, São Paulo/SP

Anotações


