
 

Comunicado nº 15−8/2021/Direção 

Assunto: Dia da Família Marista + Amigos.  

Público-alvo: Estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Taguatinga, 31 de agosto de 2021. 

“A educação é uma obra de amor.” (São Marcelino Champagnat) 

Senhores pais e/ou responsáveis, 
 

Saudações Maristas! 
 

Acreditando que a amizade se constrói na convivência e nas ações do cotidiano, realizaremos, no dia 11/9 
(sábado), pela manhã, o Dia da Família Marista + Amigos com uma programação repleta de atividades recreativas, 
divertidas e de socialização. Será uma manhã vivencial com as seguintes oficinas: 

1. Fitdance e ritbox. 

2. Aprendendo a fazer pipas. 

3. Recreação aquática. 

4. Robótica. 

5. Caligrafia artística e varal de poesias. 

6. Bilíngue (Tik Tok). 

7. Horta/terrário. 

8. Percussão. 

9. Contação de histórias. 

10. Jogos de rua (Pique-bandeira, passa ou 
repassa e bete). 

11. Vôlei com lençol e futmesa. 

12. Espaço cultural urbano (dança, skate e 
slackline). 

Cada estudante e sua família poderão trazer um amigo (que não seja estudante do nosso colégio), juntamente 
com a família deste. 

Segue a programação: 

9h – Acolhida Marista. 

9h15 – Início das oficinas. 

9h45 – Troca de oficina. 

10h15 – Piquenique. 

10h45 – Reinício das oficinas.  

11h15 – Troca de oficina. 

11h45 – Término. 

Informações importantes: 

 As oficinas acontecerão em espaços amplos e abertos, garantindo os cuidados necessários neste tempo de 
pandemia. Além disso, é importante lembrar dos protocolos: uso da máscara, álcool em gel, aferição de 
temperatura e distanciamento social. 

 Tragam toalhas para o piquenique e lanche para o momento em família. Ressaltamos que a lanchonete estará 
fechada neste dia e que bebidas alcoólicas não são permitidas. 

 

 

 



 

 Receberemos doações de alimentos e de materiais de higiene pessoal e limpeza, que serão direcionadas para 
entidades sociais parceiras do Marista. Quem puder contribuir, agradecemos. 

 As famílias poderão percorrer as oficinas durante o evento. As inscrições acontecerão no dia, de acordo com a 
chegada. Caso esgote a capacidade, serão convidadas para participar de outras.  

 Recomendamos o uso de roupas leves e tênis para as oficinas esportivas e culturais; roupa de banho para a 
recreação aquática e, para a oficina de jogos de rua, trazer seu próprio skate (com os EPIs específicos). 

 

Contamos com a presença de todos. Estamos à disposição! 

 

Equipe Diretiva 

 

 

 

 

 

 


