
COLÉGIO FRANCISCANO SANTÍSSIMA TRINDADE 
106 anos ensinando valores  

para toda a vida. 
 

 

            
 

Cruz Alta, 27 de fevereiro de 2020. 
 

Estimados Pais ou Responsáveis   
 

O Colégio Franciscano Santíssima Trindade faz parte da rede de escolas da SCALIFRA-ZN. Temos 
valores que referenciam a proposta de educação e a conquista deles compõe as características que identificam 
o nosso projeto educativo. Os valores que desejamos para as pessoas, mediante a educação inspirada na 
filosofia franciscana, são propostos como horizonte a ser alcançado. São compreendidos como estímulo a 
entender o ser humano capaz de, pelo processo educativo, aprender a pensar, a conhecer, a fazer escolhas, a 
elaborar o saber vinculado à prática e ao saber fazer. Para nós, educar é possibilitar a pessoa a desenvolver o 
melhor de si. Os nossos valores são:  

- Confiança em Deus 
- O sentido da fraternidade 

- Espiritualidade Franciscana  
- Condições para o diálogo 

- Respeito à diversidade  
- O significado do conhecimento  

Ao iniciarmos um novo ano letivo, confiantes em nossa proposta educativa, enviamos importantes 
informações para a comunidade educativa.  

 

1.  Alguns investimentos:  
 

 Formação continuada dos profissionais. 

 Aquisição de livros para a Biblioteca Literária. 

 Uso de recursos digitais no processo de ensino-
aprendizagem: plataforma digital “Redação nota 1000”, 
(alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio) e plataforma de 
recursos digitais “Mangahigh”, para o componente 
curricular de Matemática (alunos do 9º ano). 

 Projeto, em andamento, de construção de um espaço 
gourmet e de um novo auditório. 

 Revitalização da pintura dos jogos desenhados no piso do 
pátio. 

 Aquisição de mobiliário escolar, como classes e cadeiras, 
para os alunos do Ensino Fundamental. 

 Aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos para o 
Laboratório de Alfabetização, Espaço Ludopedagógico e 
salas de aula da Educação Infantil. 

 Reorganização e revitalização do espaço da 
Coordenação da Educação Infantil. 

 Aquisição de mobiliário para a Educação 
Infantil. 

 Criação da sala de amamentação para o 
Infantil 1.  

 Revitalização do piso da Biblioteca Literária. 

 Aquisição de computadores para alguns 
setores administrativos.   

 Revisão da rede elétrica e dos climatizadores. 

 Desinsetização e desratização dos ambientes 
escolares. 

 Manutenção dos ambientes e revitalização da 
pintura em diferentes espaços do Colégio. 

 Conservação e limpeza das caixas d’água e 
troca dos filtros dos bebedouros. 

 

2. Portal do Responsável: é uma ferramenta digital, oferecida pelo Colégio, com várias informações 
importantes para a família acompanhar o desenvolvimento do filho. Através do Portal do Responsável, é 
possível acessar o boletim do aluno, as notas parciais (serão disponibilizadas à medida que os instrumentos de 
avaliação forem sendo aplicados) e o gráfico de desempenho, bem como boleto bancário, extrato financeiro e 
extrato para o Imposto de Renda, entre outros. O acesso é através do site do Colégio: 
www.colegiosantissima.com.br. Em caso de dúvidas, procurar a Secretaria do Colégio.  
 

3. Portal do Aluno: com essa ferramenta, o aluno acessa as notas parciais, o boletim e outras informações. 
Ele também poderá receber atividades enviadas pelos professores através do Portal. O acesso é através do site 
do Colégio: www.colegiosantissima.com.br. Em caso de dúvidas, procurar a Secretaria do Colégio.  
 

4. 3ª Mateada Franciscana: será realizada no dia 7 de março, sábado, a partir das 15h, no Santuário 
Diocesano Nossa Senhora de Fátima, com o objetivo de proporcionar momentos de convivência significativa 
entre pais e filhos.  Haverá o fornecimento de erva-mate e água quente para o chimarrão e brinquedos para as 
crianças, além de outras atrações. Neste dia, também será realizado o brechó de uniformes. Durante a 
mateada, será realizada uma bênção para as famílias. Traga sua cadeira, seus utensílios para o chimarrão e 
venha participar! A promoção é da APM e do Colégio, como programação do 19º Valorando STS.  
 

5. Aniversário Colégio: no dia 10 de março o Colégio completará 106 anos de vida. Convidamos as famílias 
(pais e alunos), ex-alunos, profissionais e amigos para participar de uma Celebração em Ação de Graças pela 
vida e missão desenvolvida pelo Colégio, que será realizada na Capela do STS, às 18h30min, no dia 10/03, 
terça-feira.  
 

http://www.colegiosantissima.com.br/
http://www.colegiosantissima.com.br/


6. Dia ANEC: acontecerá dia 14 de março, na cidade de Santa Maria-RS, reunindo educadores das unidades 
das redes de educação católica. Terá como tema “As habilidades socioemocionais nas relações 
contemporâneas”. Palestrante: Prof. Dr. Marcos Alexandre Alves. O Santíssima participará do evento com 31 
profissionais.  
 

7. Robótica Educacional Extracurricular: com o objetivo de evoluir na proposta de projetos na área 
tecnológica, firmamos parceria com a Robomind para oferecer a Robótica Educacional Extracurricular, para 
os alunos do Ensino Fundamental. A robótica é uma ferramenta de ensino que tem por metodologia o 
trabalho em equipe para a resolução de problemas, desenvolvendo um pensar tecnológico. As aulas iniciaram 
no dia 26 de fevereiro. Porém, as inscrições seguem abertas para as turmas em que há vagas e são feitas 
através do site www.robomind.com.br (acessar Robótica Extracurricular).  
 

8. Biblioteca: Os horários de atendimentos serão os seguintes, de segunda a sexta-feira: 
Biblioteca de Pesquisa: Manhã – das 7h45min às 11h30min / Tarde – das 13h30min às 17h30min. 
Biblioteca Literária: Tarde – das 13h30min às 17h15min. 
 

9. Horário de Atendimento da Secretaria e da Tesouraria: 
*Turno da Manhã: 7h30min às 12h. *Turno da Tarde: 13h30min às 17h. Atendimento de segunda a sexta-
feira. 
 

10. Diretoria da APM 2018/2020:  
 

Diretor Presidente: Claudia Tecckio da Silva Pimentel        
Diretor Vice-Presidente: Carlos André Ceccon Anversa 
Diretor Secretário: Débora Silvana Cardias Silva de Souza  

 

Diretor Vice-Secretário: Marceli Maria Ely 
Diretor Tesoureiro: Giovane Bastos Marques  
Diretor Vice-Tesoureiro: Tiago Farias de Souza 

 

11. Convênios 2020: 
 

WIZARD: Isenção total da taxa de matrícula e 
rematrícula; 20% de desconto no valor de tabela de 
qualquer curso de idiomas e brinde especial na 
matrícula. Fone: 3322 2800.   

SENAC CRUZ ALTA: 10% de desconto nos 
cursos de idiomas (Inglês e Espanhol). Fone: 3326-
3379. 

HEY PEPPERS!: 20% de desconto nos cursos de 
idiomas. Fone: 3322 9325.  

FISK: Matrícula isenta e desconto especial para 
grupos. Fone 3322 1200.  

ACQUAFIT: Isenção de matrícula, 10% de desconto nos planos e 8% de desconto no mensal. Fone 3343 
0856.  
 

12. Oficinas 2020:  
 

As inscrições devem ser feitas pelos pais diretamente com os professores das oficinas no 
primeiro dia de aula de cada oficina. Por isso, em todas as oficinas, os alunos devem estar 
acompanhados pelos pais ou responsáveis para fazer a inscrição. As oficinas iniciarão as 
atividades a partir do dia 02/03/20, conforme os dias e os horários definidos a seguir. 

O uniforme, de uso diário para todas as séries e níveis de ensino, deve ser usado também 
nas atividades das oficinas. No caso de a oficina ter camiseta personalizada, o aluno poderá 
usar o uniforme da oficina.  

As oficinas do Colégio podem ser frequentadas por alunos de outras escolas. Esses alunos 
devem usar, igualmente, o uniforme.  

 
 
 

 
 

 

 

 CENTRO DE DANÇA STS:  
O Centro de Dança do Colégio Franciscano Santíssima Trindade oferece aulas regulares de Baby 

Class, Ballet Clássico, Jazz Dance e Dança Contemporânea. 
 

Dias, horários e locais das aulas:  
1. Baby Class 1 (3 e 4 anos): terça e quinta-feira, das 11h às 11h50min. Sala 1. 

 

2. Baby Class 2 (4 e 5 anos): terça e quinta-feira, das 10h às 11h. Sala 1. 
 

3. Ballet Clássico preparatório nível 1 (para quem já fez baby class ou tem 6 anos) - turma de ballet 
coreografia Princesas: segunda e quarta-feira, na sala 2, das 10h30min às 11h30min. 
 

4. Ballet Clássico nível 2 (turma de ballet coreografia Emílias ou alunos a partir de 7  anos): segunda-
feira das 10h30min às 11h30min e quarta-feira das 17h45min às 18h45min, na sala 1. 



 

5. Ballet Clássico nível 3 (turma de ballet coreografia Vivaldi, ou alunos a partir dos 7 e 8 anos): 
segunda e quarta-feira, das 17h45min às 18h45min, na sala 2.  
 

6.  Ballet clássico nível 4 (turma de ballet coreografia Ginastas ou alunos a partir dos 8 anos): terça  e 
quinta-feira, das 10h30min às 11h45 mim, na sala 2. 
 

7. Ballet Clássico intermediário (turma de ballet coreografia Tributo à Marie Taglione ou alunos a 
partir dos 12 anos): segunda-feira das 16h às 17h30min e quinta-feira das 14h às 15h30min, na sala 2. 
 

8. Jazz-dance iniciante (a partir dos 6 anos): terça-feira na sala 1, sexta-feira na sala 2, das 17h45min às 
18h45min. 
 

9.  Jazz-dance nível 2 (turma jazz coreografia Madonna ou alunos a partir de 7 anos): segunda-feira na 
sala 1 e quinta-feira na sala 2, das 17h45min às 18h45min. 
 

10.  Jazz-dance nível 3 (turma jazz coreografia Pé na bola ou alunos a partir dos 8 anos): terça-feira na 
sala 2 e quinta-feira na sala 1, das 17h45min às 18h45min. 
 

11. Jazz-dance nível 4 (turma jazz coreografia Lady Gag ou alunos a partir dos 12 anos): segunda-feira 
na sala 1 e quinta-feira na sala 2, das 16h15min às 17h15min.   
 

12.  Jazz-dance nível 5 (turma jazz coreografia Banda Queen ou alunos a partir dos 10 anos):  
- Alunas que estudam no turno da tarde: terça-feira na sala 1, das 9h30min às 10h30min e quinta-feira, 

na sala 2, das 9h às 10h. 
- Alunas que estudam no turno da manhã: segunda-feira na sala 1 e quarta-feira na sala 2, das 15h às 

16h. 
 

13.  Jazz-contemporâneo (turma da coreografia Marilyn Monroe, ou alunos a partir dos 12 anos): terça-
feira na sala 2 e sexta-feira na sala1, das 15h às 16h15min. 
 

14.  Jazz-dance nível intermediário (turma coreografia Gisele Bündchen ou alunos a partir dos 12 
anos): terça-feira na sala 2 e quinta-feira na sala 1, das 16h15min às 17h30min. 
 

15. Jazz-dance adulto iniciante: quarta-feira das 8h30min às 9h30min (mães e ou interessados dos 
alunos do Colégio Franciscano Santíssima Trindade). Sala 1. 
 

16. Dança do ventre adulto iniciante: segunda-feira, das 19h às 20h, na sala 1 (acesso pelo Ginásio I).  
 

17. Jazz-dance adulto iniciante: terça-feira, das 19h às 20h, na sala 1 (acesso pelo Ginásio I).  
 

18. Dança ritmos para adultos (forró, samba, dança de salão e outros): quarta-feira, das 19h às 20h, 
na sala 1 (acesso pelo Ginásio I).  
 

19. Ballet clássico adulto iniciante: quinta-feira, das 19h às 20h, na sala 1 (acesso pelo Ginásio I).  
 

Locais:  

 Sala 1 – Irmã Clarinda, próxima ao ginásio de esportes (as turmas que têm aula às 17h45min nesta 
sala, sairão, no final da aula, pelo Ginásio de Esportes I).     

 

 Sala 2 – próxima à Recepção (acesso pelo jardim). 
 

Professores: Rita Simone Macagnan Cardias, Julia Duda Santos, Carlise Olschowsky Pereira e Adriane 
Dantas.  
Investimento mensal: R$ 120,00.  (turmas de adultos, com uma aula semanal, R$80,00)  
Início das aulas: a partir de 02/03/2020, conforme horários acima. 
Informações: (55) 99945-1740 (Profª Rita) ou (55) 9104-0760 (Profª Julia). 
 

 PIANO: 
Clientela: a partir do 1º ano do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio e adultos. 
Dias e horários: serão definidos em reunião dos 
responsáveis com o professor, no dia 02/03, às 
17h45min, na sala 16 (do 4º ano 1), no 2º piso. 
Local das aulas: Galeria da música. 
Professor: Christian Fernandes De Marco 
Investimento mensal: R$ 130,00. 

Obs.: Os alunos terão uma aula por semana, com a 
duração de uma hora. Turmas e horários serão 

definidos levando em consideração a faixa etária, 
nível técnico no piano e em teoria musical. As aulas 
consistirão em parte prática no piano intercalada 
com exercícios escritos e perceptivos de teoria 
musical. Será necessário a prática semanal do 
conteúdo por parte do aluno fora do horário da 
oficina, para uma boa progressão e dinâmica das 
aulas.  
Início das aulas: dia 03/03. 

 
 
 



 VIOLÃO: 
Clientela: do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
Dias e horários: serão definidos em reunião dos 
responsáveis com os professores, no dia 04/03, 
quarta-feira, às 17h35min, na sala da 2ª série 1 do 
Ensino Médio, no 3º piso. 
Local das aulas: Sala do Violão, no 3º piso.  
Professores: Eduardo Pereira dos Santos (Duda) e 
Cíntia Beatriz Diehl Güntzel dos Santos.   
Investimento mensal: R$ 60,00. 
Obs.: Os alunos terão uma aula semanal, na quarta 
ou quinta-feira, das 17h35min às 18h35min.  
Início das aulas: dia 11/03. 
 

 ESPANHOL: 

Clientela: do 1º ano ao 8º ano do Ensino 
Fundamental. 
Dias e horários: serão definidos em reunião dos 
responsáveis com a professora, no dia 04/03, quarta-
feira, às 17h35min, na sala da 3ª série 1 do Ensino 
Médio, no 3º piso.  
Local das aulas:  
* Manhã: sala 5, no 1º piso.         
* Tarde: sala da 3ª série 1, no 3º piso.  
Professora: Regiane Spanenberg Messerchmidt 
Investimento mensal: R$ 80,00. 
Obs.: Os alunos terão uma aula semanal.  
Quer saber mais ? Contato com a professora: 
(55)99197-4785. 
Início das aulas: a partir de 09/03, conforme dias e 
horários organizados na reunião. 
 

 INICIAÇÃO AO FUTSAL:  
Clientela: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 
Dias e horários:  
1º ano: quinta-feira, das 8h30min às 9h15min. 
2º ano: quinta-feira, das 9h15min às 10h. 
Local: Ginásio de Esportes II do Colégio. 
Professor: Ildefonso Villa Real.  
Obs.: Gratuita.   Início das aulas: dia 05/03. 
 

 FUTSAL:  
Clientela: do 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental. 
Dias e horários: 
 

* 3º e 4º anos:  
- segunda e quarta-feira, das 10h às 11h, Ginásio I 

Professor: Rodrigo Mareth. 
Local: Ginásio de Esportes I do Colégio. 
Investimento mensal: R$ 60,00.   
Início das aulas: dia 02/03.  
 

* 5º, 6º e 7º anos: terça e quinta-feira, das 17h30min 
às 18h30min. 
Professores: Matheus Villa Real. 
Local: Ginásio de Esportes II do Colégio. 
Investimento mensal: R$ 60,00.   
Início das aulas: dia 03/03.  

 BASQUETE:  
Clientela: 6º, 7º e 8º anos do Ensino 
Fundamental.   
Dias e horários: segunda e quarta-feira, das 
17h30min às 18h30min. 
Local: Ginásio de Esportes I do Colégio. 
Professora: Simone Dutra e Diego Keitel.    
Investimento mensal: R$ 60,00. 
Início das aulas: dia 02/03.  
 

 INICIAÇÃO AO BASQUETE:  
Clientela: 3º, 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental.  
Dias e horários: terça e quinta-feira, das 
17h30min às 18h30min. 
Local: Ginásio de Esportes I do Colégio. 
Professora: Simone Dutra e Diego Keitel.    
Investimento mensal: R$ 60,00. 
Início das aulas: dia 03/03.  
 

 INICIAÇÃO AO VÔLEI:  
Clientela: 4º, 5º e 6º ano do Ensino 
Fundamental.   
Dias e horários:  
* 4º e 5º ano: segunda-feira, das 9h às 10h. 
* 6º ano: segunda-feira, das 17h30min às 
18h30min. 
Investimento mensal: R$30,00. 
Local: Ginásio de Esportes II do Colégio. 
Professor: Jéferson Kryzozun.   
Início das aulas: dia 02/03.  
 
 
 

Ir. Vanda L. M. Fronza 
Diretora – Aut. nº 0044/2002 

  

 


