
 
 
 
 

Comunicado nº 10−2/2021/NAP IV 

Assunto: Informações diversas referentes à rotina diária dos estudantes. 

Público-alvo: Responsáveis pelos estudantes do 9º ano e Ensino Médio. 
 

Taguatinga, 25 de fevereiro de 2021. 

 

“O espírito de uma escola marista é o espírito de família.”   

(Marcelino Champagnat) 

 

Prezados estudantes, pais e/ou responsáveis, 

  

Para melhor organização na rotina dos nossos estudantes, seguem informações: 

1) Tarefas de casa, de sala e textos diversos para estudos − semanalmente, os docentes inserem 
atividades no Teams. É importante a conferência diária dos arquivos, conforme orientações em sala 
de aula. 

Para acessá-los, basta selecionar o canal do componente curricular desejado e clicar na pasta, conforme 
exemplo abaixo: 

 

 

 

 



2) Horários de aula – todos os horários estão ajustados e postados em cada turma para conferência 
diária e organização dos materiais didáticos.  

 

 

3) Rodízio – conforme já informado (Comunicado nº 5, de 19 de fevereiro), relembramos sobre a 
necessidade do apoio familiar referente ao respeito a escala do rodízio (grupos 1 e 2) para que 
possamos cumprir fielmente com todos os protocolos de segurança, garantindo maior segurança aos 
estudantes e colaboradores. 

 

4) Atendimento às famílias – para que possamos oferecer um atendimento de qualidade e 
tranquilidade, solicitamos atenção quanto à necessidade de agendamento, nos seguintes telefones: 

 

NAP IV  

Função Nome Contato 

Coordenadora Pedagógica 

Coordena, organiza e cria espaços para ação-reflexão-
ação sobre a prática pedagógica, qualificando a 
atuação dos docentes na comunidade educativa. 

Ana Paula 
Borges  

E-mail: 
aprborges@marista.edu.br 

Telefones:  2191- 1516 e         
99658-1011 

Orientador Educacional 

Acompanha o desenvolvimento dos estudantes, 
orientando-os para um melhor desempenho, bem 
como as famílias e os docentes. 

José Carlos  

E-mail: 
jcsantos.df@marista.edu.br 

Telefones:  2191- 1516 e           
99666-1013 

Orientadora Educacional 

Acompanha o desenvolvimento dos estudantes, 
orientando-os para um melhor desempenho, bem 
como as famílias e os docentes. 

Antonina de 
Jesus 

E-mail: ajmoura@marista.edu.br 

Telefones:  2191-1531 e             
99645-6551 



Especialista Educacional 

Responsável por acompanhar o processo de inclusão 
dos estudantes com necessidades educacionais 
especiais. 

Maria Amélia 
Saldanha Paz  

E-mail: maspaz@marista.edu.br 
Telefone: 9 8111-2935 

Assistente Educacional 

Oferece o suporte necessário aos docentes e às 
famílias, acompanhando a rotina disciplinar do 
Segmento, garantindo um ambiente propício ao 
aprendizado e à realização das atividades diárias. 

Arlene 
Rodrigues 

E-mail: arsouza@marista.edu.br 
Telefone: 2191- 1527 e                 

9 9966-1014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.  

Fraternalmente, 

 

 

 

 
 
 
 

Ana Paula Borges  
Coordenadora Pedagógica 

NAP IV – 9º ano e Ensino Médio  
 

 


