
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Natal, 26 de janeiro de 2021. 

 

“Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo.” (II Tm 2,1) 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 

Com confiança no Senhor, o Colégio Marista de Natal se faz presente na sociedade potiguar por 

meio de um Projeto Educativo consolidado que  compreende a escola como “espaçotempo de 

educação, de evangelização, de produção e circulação de culturas, de elaboração e reelaboração 

de saberes e conhecimentos e de produção de sujeitos pautados nos valores cristãos”.  

O Ano de 2020 nos desafiou para o novo na Educação Básica, com projetos arrojados e 

adequações eficientes, a presença da tecnologia na vida dos estudantes e familiares, tornando-se uma 

solução que nos permitiu continuar com as atividades de aprendizagem dos estudantes.   

Tamanho êxito não teria sido possível sem a parceria dos pais, que compreenderam as 

necessidades do momento e respeitaram o protocolo de Biossegurança da Unidade, proporcionando 

condições de continuidade das aulas.  

O Ano de 2021 se apresenta com muita esperança dada a chegada das vacinas de combate ao 

Coronavírus, o que contribuirá para que, gradativamente, voltemos à normalidade do ensino. Para o 

momento dessa retomada, as aulas no modelo remoto e presencial ainda são necessárias, com a 

manutenção das ações de biossegurança, estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária.  

Essa retomada às aulas se dará com várias melhorias, dentre elas estão:  

✓ Ampliação de uma turma no complexo do pré-vestibular; 
✓ Otimização do uso dos espaços, conforme metragem estabelecida, favorecendo uma maior 

acolhida ao ensino presencial; 
✓ Retomada do horário regular de aula; 
✓ Retorno gradativo das atividades pastorais, esportivas e culturais; 
✓ Investimento em mais uma Plataforma Educacional – Estuda.com;  
✓ Ampliação do número de simulados ofertados na preparação dos estudantes; 
✓ Preparação personalizadas às diversas opções vocacional/profissional (Enem, vestibulares 

e demais cursos); 
✓ Manutenção do ensino remoto aos que desejam e necessitam, bem como aulas presenciais 

para os demais, conforme o Decreto Municipal, em vigência;  
✓ Avaliação obrigatoriamente presencial, salvo para os alunos que optaram pelo modelo 

remoto; 
✓ As avaliações pelo modelo on-line ocorrerão sob fiscalização e monitoramento remoto. 

 

Reiteramos, junto às famílias que optarem para que seus filhos permaneçam em casa e/ou para 

os estudantes do grupo de risco, a garantia do modelo remoto através da Plataforma Microsoft Teams. 

Para os estudantes que optarem pelas aulas presenciais, conduziremos com o máximo de segurança por 

meio do cumprimento do protocolo de Biossegurança.  

Considerando os anos 2020/21, seguem algumas das estratégias pedagógicas para garantir aos 

estudantes um processo de ensino aprendizagem de excelência, com uma variedade de atividades 
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capazes de mensurar seus progressos, considerando a retomada de conhecimentos necessários 

para o ano atual: 

I. Oficinas de Estudo – Suporte pedagógico aos estudantes no contraturno, garantindo espaço de 

aprofundamento e prática de exercícios para avançarem na aprendizagem, consolidando as 

habilidades e competências necessárias a cada série, em momentos assistidos, possibilitando 

ao estudante ganhar fluência, no conhecimento em estudo, para o avanço em proficiência e 

preparação para as avaliações.      

II. Avaliações Diagnósticas – Aferir o nível de conhecimentos (sem notas), habilidades e 

competências consolidadas por nossos estudantes, farão parte do processo avaliativo do colégio.  

São excelentes balizadores, pois indicam a necessidade para retomada, em tempo hábil, dos 

conhecimentos ainda não-consolidados em cada etapa letiva, sendo aplicadas antes das 

avaliações globais.  

III. Acompanhamento personalizado – Mensurar e avaliar, por meio de indicadores qualitativos e 

quantitativos, como o processo de aprendizagem do estudante está progredindo e se 

consolidando, em vistas de intervenções pedagógicas assertivas.  

IV. Avaliações com aferição de notas e diagnósticas passarão a ser realizadas na modalidade 

presencial. Os alunos que as famílias optaram por continuar apenas na modalidade remota, farão 

as avaliações conforme orientações a serem posteriormente encaminhadas.  

CRONOGRAMA DE INÍCIO DAS AULAS  

1. CRONOGRAMA 

01/02/2021 04 e 05/02/2021 08/02/2021 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

AO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

04 – MATERNAL E 1º ANO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

05 - 2º ANO EDUCAÇÃO INFANTIL 

E 1º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

2. ENTRADAS E SAÍDAS 

 

2.1 Em caso de irmãos, priorize a entrada que melhor acomode sua família. Caso algum dos 

educandos seja do Cantinho da Alegria, e os pais e/ou responsáveis desejem acompanhá-lo 

até a entrada do Cantinho, o acesso deverá ser, obrigatoriamente, pela Ceará Mirim. 

2.2 Não será permitido o acesso ao espaço do Cantinho da Alegria, bem como a circulação 

por demais ambientes da escola.  

2.3 Excepcionalmente, os estudantes que residem próximo as portarias (Apodi e Ceará Mirim), por 

questão de segurança, poderão acessar a Unidade pela entrada mais próxima, respeitando os 

horários definidos para a sua série.  

2.4 Destacamos a importância quanto ao cumprimento dos horários de entrada e saída, com 

tolerância de 15 minutos, tendo em vista o protocolo de higienização dos ambientes 

pedagógicos, que exigirão rigidez e pontualidade.  

 

SEGMENTO 

MATUTINO VESPERTINO 

ACESSO 
ENTRADA 

SAÍDA 
ACESSO 

ENTRADA 
SAÍDA 

EI – MATERNAL 
EI – 1º E 2º ANO 
EF – 1º ANO  

Portão Ceará Mirim 7h30/11h30 Portão Ceará Mirim 13h30/17h30 
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EF – 2º AO 4º ANO Apodi (Porta Principal) 7h15/11h45 Apodi (Porta Principal) 13h15/17h45 

EF – 5º AO 7º ANO Portão Ceará Mirim 
7h15/11h45 e 

12h35* 
Portão Ceará Mirim 

13h15/17h45 
*18h35 

EF – 8º E 9º ANO Apodi (Porta Principal) 7h15/12h45 Apodi (Porta Principal) 13h15/18h45 

EM – 1º E 2º ANO Apodi (Porta Lateral) 
7h15/13h35 

*(11h55) 
Apodi (Porta Lateral) 13h15/17h55 

EM – 3º ANO Apodi (Porta Lateral) 

7h15/13h35  
(2ª, 4ª e 6ª) 
7h15/12h45  

(3ª e 5ª) 

Apodi (Porta Lateral) 
14h05/18h35  

(3ª e 5ª) 

*Dias específicos para o 6º e 7º anos, conforme horário entregue ao aluno. Será encaminhado na sexta-feira, dia 29/01/2021. 

*Dia específico para o 1º e 2º anos do EM, conforme horário entregue ao aluno. Será encaminhado na sexta-feira, dia 29/01/2021 

 

3. RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS – QUESTIONÁRIO DE AUTORIZAÇÃO  

Será encaminhado link de fácil preenchimento, a ser respondido e enviado pelos pais e/ou 

responsáveis que desejam o retorno presencial do estudante. Atenção ao preenchimento das informações 

de forma correta (nome completo, série e demais itens). Os resultados possibilitarão a organização dos 

mapas de sala e as listas de alunos.  

A consulta sobre a modalidade do estudante será única. Em caso de troca da opção desejada, 

entrar em contato com as respectivas coordenações. Os pais e/ou responsáveis que NÃO 

responderem ao questionário ficará subtendido a modalidade remota.  

 

4. MAPA DE SALA E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS PRESENCIAIS  

Os grupos de alunos serão organizados garantindo o distanciamento estabelecido no Decreto Nº 

12.054 de 09 de setembro de 2020 e informado em nosso Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais.  

Conforme Decreto Municipal, consideraremos a metragem como fator de composição das turmas.  

 

* Os alunos que NÃO OPTARAM pela modalidade presencial, permanecerão com as aulas online 

normalmente. 

**A organização das listas e dias de frequência presenciais dos alunos são de responsabilidade 

exclusiva da Unidade.  

 

5. KIT SEGURANÇA DE USO PESSOAL 

O envio do Kit Segurança de Uso Pessoal é obrigatório para todos os alunos e de responsabilidade 

da família. Deve ser composto de: 2 máscaras reservas por turno, 2 embalagens para a guarda 

da máscara e garrafinha de água.  

 
6. MATERIAL DE USO PESSOAL 

Organizar o material pedagógico e pessoal para uso diário. NÃO SERÁ PERMITIDO partilha e/ou 

empréstimos.   

Deve ser enviado para o colégio apenas o material extremamente essencial para o momento da 

aula e devidamente higienizado.  

 
7. CONTATOS INSTITUCIONAIS 
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Reiteramos que os profissionais das equipes pedagógicas estão disponíveis para mais 

esclarecimentos, através dos contatos institucionais, no período das 8h às 12h e das 13h às 17h, 

de segunda a sexta-feira.  

 

3º ano do Ensino Médio (Pré) 

• Adelina Maria F. N Oliveira: 84 98123 1042  

• Bruno César Fonsêca de Souza: 84 98104 4600 

• Felipe Gustavo: 84 98137 2183 

Telefone fixo: 4009 5024 

 

Que Jesus Cristo e a Boa Mãe estejam em seus lares abençoando suas famílias!  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 

 
 
 


