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Marista An International Institution

It has been more than 200 years of history and Marista’s schools 
continue to be at the forefront of education. The pedagogical project 
makes a difference in the lives of children, teenagers, and young 
people; with content and methodology that foster critical thinking, 
creativity, and the construction of a life project. Of French origin, 
the institution is now present in more than 80 countries, inserted in 
different cultures and in dialogue with different realities. In Brazil, 
internationality is also part of the daily life of the classrooms of the 
schools and social schools of Marista Centro-Norte, which have no 
borders when it comes to learning. The idea is to prepare students 
for an increasingly integrated and multicultural world.

• United by the mission of educating and evangelizing
• 16 states + Federal District
• 20 Schools
• 9 Social Schools
• More than 30 thousand students

MARISTA UMA 
INSTITUIÇÃO 

INTERNACIONAL

São mais de 200 anos de história e a educação Marista continua 
de vanguarda. O projeto pedagógico faz a diferença na vida de 
crianças, adolescentes e jovens, com conteúdo e metodologia que 
estimulam o senso crítico, a criatividade e a preparação do projeto 
de vida. De origem francesa, a instituição hoje está presente em 
mais de 80 países, inserida nas diversas culturas e em diálogo com 
as diferentes realidades. No Brasil, a internacionalidade também 
faz parte do dia a dia das salas de aula dos colégios e escolas sociais 
do Marista Centro-Norte, que não têm fronteiras quando o assunto 
é aprender. A ideia é preparar os estudantes para um mundo cada 
vez mais integrado e multicultural.

• Unidos pela missão de educar e evangelizar
• 16 estados + Distrito Federal
• 20 Colégios
• 9 Escolas Sociais
• + de 30 mil estudantes
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DA AULA DE 
INGLÊS PARA

A AULA EM 
INGLÊS

From The English Class To the Class in English

Training citizens for a plural world is the goal of the Marista’s 
Bilingual Program, geared towards the acquisition of the second 
language, in the classroom, as a differential for students.

We know the natural learning capacity of children at the beginning 
of their school careers. When started in this phase, the learning of 
a new language is easier.  It also contributes to the development 
of abilities and competencies such as concentration, creativity, 
logical reasoning, and the enlargement of the cultural repertoire. 

Marista’s Bilingual Program, from Kindergarten to Elementary 
School, joins the process of internationalization that has already 
begun in the other segments, by means of programs appropriate 
to each of the stages of Basic Education. The Marista’s way of 
educating also values pedagogical care, so the Bilingual Program 
begins in childhood to be progressively expanded and thus 
building the basis for learning the English language. The language 
has become both a necessity and a differential for the citizens of 
the 21st century.

Formar cidadãos para um mundo plural. Esse é o objetivo do 
Programa Marista Bilíngue, voltado à aquisição do segundo 
idioma, em sala de aula, como diferencial para os estudantes.

Sabemos da capacidade de aprendizagem natural das crianças 
no começo da caminhada escolar. Quando iniciado nessa 
fase, o ensino de um novo idioma é facilitado e colabora para 
o desenvolvimento de habilidades e competências como a 
concentração, a criatividade, o raciocínio lógico e a ampliação 
do repertório cultural. 

O Programa Marista Bilíngue, da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental, une-se ao processo de internacionalização 
já iniciado nos outros segmentos, por meio de programas 
adequados a cada uma das etapas da Educação Básica. O jeito 
Marista de educar também preza pelo cuidado pedagógico, 
por isso, o Programa Bilíngue começa na infância para, então, 
ser progressivamente ampliado, e construir, assim, a base para 
o aprendizado na Língua Inglesa. Configura-se, dessa forma, 
como necessidade e diferencial para os cidadãos do século XXI.
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How?

Marista’s Bilingual Program is inserted in the curriculum through 
the acquisition of the language in tune with the learning of the 
curricular components and the experience of different fields of 
life, such as art, play, science. There are five classes in English 
per week, with more than 200 hours of contact with the foreign 
language per year.

COMO? O Programa Marista Bilíngue está inserido no currículo, por 
meio da aquisição do idioma em sintonia com o aprendizado 
dos componentes curriculares e da vivência dos campos de 
experiência, tais como arte, brincar, ciências, entre outros. São 
cinco aulas em inglês por semana, com mais de 200 horas de 
contato com a língua estrangeira por ano.
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Partnership

Marista’s Bilingual Program happens in partnership with 
Cambridge University Press – a Cambridge University department. 
Founded in 1209, Cambridge University is one of the most 
traditional and prestigious universities in the world; to this day, 87 
of its alumni have been awarded a Nobel Prize. Cambridge also 
counts among its former students renowned names such as Isaac 
Newton, Francis Bacon, Charles Darwin, Virginia Woolf. 

Cambridge University Press is recognized as the world’s first 
publisher and shares the mission of developing the potential of people 
with the best teaching and research solutions. Its list of publications 
includes more than 50,000 titles in the areas of academic research, 
professional development, school education, and English language 
teaching, in which the publisher is a world reference.

The Marista-Cambridge University Press partnership resulted in the 
development of an exclusive bilingual program for our schools, which 
provides students with the most modern resources in this segment.

PARCERIA O Programa Marista Bilíngue ocorre em parceria com a Cambridge 
University Press - departamento da Cambridge University. Fundada 
em 1209, a Cambridge University é uma das mais tradicionais e 
prestigiadas universidades, tendo conseguido até hoje 87 prêmios 
Nobel e formado estudantes como Isaac Newton, Francis Bacon, 
Charles Darwin, Virginia Woolf, entre outros. 

A Cambridge University Press é reconhecida como a primeira 
editora do mundo e compartilha a missão de desenvolver o 
potencial das pessoas com as melhores soluções de ensino e 
pesquisa. Sua lista de publicações conta com mais de 50 mil 
títulos nas áreas de pesquisa acadêmica, desenvolvimento 
profissional, educação escolar e ensino da língua inglesa, em 
que a editora é referência mundial.

A parceria Marista – Cambridge University Press resultou no 
desenvolvimento de um programa bilíngue exclusivo para os 
nossos colégios, que propicia aos estudantes o que existe de 
mais moderno nesse segmento.
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Marista’s Bilingual Program and its methodology

Marista’s Bilingual Program, integrated in the curriculum, proposes 
the acquisition of English in a spontaneous and creative way, flowing 
through the fields of experience of Early Childhood Education and 
passing through the areas of knowledge of the curricular matrix 
of Elementary School. From this perspective, the acquisition of 
English is supported by projects and experiences, using the English 
language as a tool for the construction of knowledge in various areas.

We have left the paradigm of English classes to classes in English. 
In other words, the playfulness of Early Childhood Education is 
now Let’s Play. It is joined by Image and Art and World Explorer. 
In Elementary School, the articulation between skills and 
competencies and language acquisition is carried out through 
the CLIL approach - Content Language Integrated Learning and 
Project Based Learning (PBL).

O Programa Marista Bilíngue, agregado ao currículo, propõe a 
aquisição de língua inglesa de maneira espontânea e criativa, 
fluindo pelos campos de experiências da Educação Infantil e 
perpassando pelas áreas de conhecimento da matriz curricular 
do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, a aquisição do 
Inglês se dá apoiada em projetos e vivências, utilizando a língua 
inglesa como ferramenta para a construção do conhecimento 
nas diversas áreas.

Saímos do paradigma das aulas DE Inglês, para aulas EM Inglês. 
Ou seja, o brincar da Educação Infantil é agora o Let´s Play. 
Juntam-se a ele o Image and Art (Imagem e Arte) e o World 
Explorer (Conhecimento do Mundo). No Ensino Fundamental, 
a articulação entre habilidades e competências e aquisição 
da língua é realizada por meio da abordagem CLIL – Content 
Language Integrated Learning (Aprendizagem por meio da 
integração de conteúdo e língua) e do Project Based Learning - 
PBL (Aprendizagem Baseada em Projetos).

PROGRAMA
MARISTA

BILÍNGUE E SUA
METODOLOGIA
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• Proposta integrada ao currículo do estudante.
• Material didático da Cambridge University Press.
• Promove habilidade de comunicação e desenvolve a autonomia.
• Impacta de forma positiva os aspectos socioemocionais e 

cognitivos.
• Expande a criatividade e o protagonismo do estudante. 
• Gera motivação no processo de aprendizagem.

Differentials
• Proposal integrated into the student’s curriculum.
• Didactic material from Cambridge University Press.
• Fostering of communicative skills and the development of 

autonomy.
• Positive impact in the socio-emotional and cognitive aspects.
• Expansion of student’s creativity and self-reliance. 
• Motivation in the learning process.

O Programa Marista Bilíngue já conta com diretrizes específicas. 
Foi lançada, em 2020, a terceira edição ampliada do documento. 
Além de trazer informações sobre as novas tendências para o 
ensino de inglês, aborda os benefícios sociocognitivos e serve 
como importante fonte de consulta sobre a metodologia e o 
planejamento das aulas, para cada ano e etapa. Confira aqui o 
texto na íntegra.

Guidelines

Marista’s Bilingual Program already has specific guidelines. The 
third expanded edition of the document was launched in 2020. 
Besides providing information on the new trends in English 
teaching, it addresses socio-cognitive benefits and serves as an 
important source on the methodology and planning of classes for 
each year and stage. Check here the full text.

DIRETRIZES

DIFERENCIAIS




