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BRINCANDOBRINCANDO  EE  APRENDENDOAPRENDENDO
COM O COM O “JOM”“JOM”

Atividades educativas e passatempos 
para e aprender de forma divertida 

com caça-palavras, cruzadinhas, 
labirintos, sete erros, liga-pontos, 

enigma e muito mais! Em cada 
edição, brincadeiras diferentes.
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MATRÍCULAS
SEMPRE ABERTAS

TRANSPORTE
GRATUITO PARA
ALUNOS DE ATÉ

14 ANOS

Com o conceito “Aprender por 
inteiro nos completa”, o Colégio Ma-
rista Santo Ângelo fez o lançamento 
de sua nova campanha institucio-
nal, marcando o início do período 
de inscrições para novos estudantes. 
Apresentada de forma prioritária à 
comunidade educativa, no dia 15/8, a 
campanha ganhará espaço nas redes 
sociais, veículos de comunicação e 
outros canais.

A nova proposta revela o impacto 
da educação marista no desenvolvi-
mento pleno do estudante, eviden-
ciando os valores imprescindíveis 
para a formação humana, bem como 
as múltiplas atividades que perpas-
sam a excelência acadêmica. Para o 
diretor da instituição, Pedro Ost, a 

campanha visa mostrar a importân-
cia dos aprendizados construídos ao 
longo da educação básica na forma-
ção do jovem, preparando-o para os 
desafios da vida posterior ao Colégio. 
“A escola busca formar o estudante 
em todos os aspectos, instigando, por 
meio de diferentes aprendizagens, a 
construção do protagonismo de cada 
um”, afirma.

As matrículas de estudantes no-
vos para o ano de 2018 já podem ser 
realizadas pelo site colegiomarista.
org.br/matricula. Eventuais dúvidas 
sobre o processo de inscrição devem 
ser tratadas pelo telefone 55 3931-
3000, pelo e-mail santoangelo@ma-
ristas.org.br ou diretamente na Cen-
tral de Matrículas do Colégio.

Colégio Marista Santo Ângelo abre inscrições para novos estudantesColégio Marista Santo Ângelo abre inscrições para novos estudantes
Divulgação / Marista

Marista Santo Ângelo apresentou a nova campanha institucional para os educadoresMarista Santo Ângelo apresentou a nova campanha institucional para os educadores
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Um animalzinho interessante chamou a 
atenção das crianças do Jardim BI, enquan-
to brincavam no parque da escola Criança e 

Companhia: As Formigas. Este pequeno ani-
mal, em seu movimento contínuo, proporcio-
nou um tema de projeto pedagógico permitin-

do realizar situações de aprendizagem ricas 
em informações, possibilitando a construção 
de conhecimentos.
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