
 

 

Natal, 10 de março de 2021. 
 

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.  
O maior deles, porém, é o amor.” 

(I Cor 13,13) 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

O Colégio Marista de Natal, atento a sua missão evangelizadora e educativa, bem como ciente 
do atual cenário da Pandemia – que exige compromisso absoluto com as ações de Biossegurança 
em defesa da vida – direciona as orientações para as atividades presenciais, considerando a 
importância do espaço educativo de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. 

Após recebimento do resultado da pesquisa aplicada nesta semana, junto aos pais e/ou 
responsáveis, e considerando ainda as implicações advindas deste período pandêmico, neste 
retorno, estruturaremos nossas atividades letivas para o período de 11/03 a 09/04/2021, nos 
modelos presencial, remoto e híbrido.   

A composição das turmas presenciais se dará com o percentual de até 70% do número 
total de alunos, em sala de aula. Essa decisão temporária contribuirá para a otimização das ações 
de Biossegurança, além do enfrentamento da atual situação da pandemia e do surgimento das 
novas cepas. Quando a opção das famílias ultrapassar esse percentual, faremos um rodízio 
simples para adequação do número de alunos presenciais.  

Exemplo: No caso de uma turma X com 31 alunos matriculados, 70% da turma representa 22 
alunos presenciais. Se 24 famílias optarem pelo presencial, então a cada dia letivo, 2 alunos 
permanecerão em casa; isso significa que, nos 20 dias letivos deste intervalo (11/03 a 09/04), cada 
aluno ficará apenas dois dias no ensino remoto.  

Resguardaremos o direito das famílias que optaram pelo ensino integralmente remoto. 

As listas das turmas serão disponibilizadas, ainda no dia de hoje, pela Plataforma Teams, 
contemplando o planejamento dos 20 dias letivos (11/03 a 09/04). As listas informam o status da 
turma (com ou sem rodízio) e a escala do rodízio, quando houver, para que as famílias possam se 
programar.  

Não serão realizadas alterações, tendo em vista que o planejamento contempla o período 
completo, e qualquer alteração implicará a reorganização de todos os estudantes e famílias. 
Pedimos a compreensão para que possamos trabalhar em parceria escola e família. 

Às famílias que não responderam à pesquisa dentro do prazo estabelecido, orientamos 
contatar os respectivos Núcleos de Apoio Pedagógico – NAPs - até às 15h de hoje, para que suas 
opções sejam contempladas no planejamento. Os casos não informados serão considerados no 
ensino remoto.  
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ORGANIZAÇÃO DAS AULAS NO PERÍODO DE 11/03 A 09/04/2021 

SEGMENTO / NAP MODALIDADE DE ENSINO OBSERVAÇÕES 

NAP I – DO MATERNAL AO 1º 
ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

PRESENCIAL E REMOTO 
MODELO DEFINIDO, JUNTO ÀS 
FAMÍLIAS, NO INÍCIO DO ANO 

LETIVO 

NAP II – DO 2º AO 4º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

PRESENCIAL E REMOTO 
 

COM RODÍZIO SIMPLES NOS 
CASOS EM QUE A OPÇÃO PELO 
PRESENCIAL FOR SUPERIOR A 

70% DO TOTAL DE ALUNOS 

NAPS III E IV – DO 5º AO 9º 
ENSINO FUNDAMENTAL 

PRESENCIAL E REMOTO 

COM RODÍZIO SIMPLES NOS 
CASOS EM QUE A OPÇÃO PELO 
PRESENCIAL FOR SUPERIOR A 

70% DO TOTAL DE ALUNOS 

NAP V – 1º E 2º ANOS ENSINO 
MÉDIO 

PRESENCIAL E REMOTO 

COM RODÍZIO SIMPLES NOS 
CASOS EM QUE A OPÇÃO PELO 
PRESENCIAL FOR SUPERIOR A 

70% DO TOTAL DE ALUNOS 

NAP VI – 3º ANO ENSINO 
MÉDIO 

PRESENCIAL E REMOTO PRESENCIAL E REMOTO 

 

Os Orientadores Educacionais estarão disponíveis, pelo chat da Plataforma Teams, no horário 
das 18h às 19h de hoje (quarta-feira, 10/03) para possíveis dúvidas. 

Em caso de novos decretos governamentais e sanitários, emitiremos novos comunicados pelos 
canais oficiais de comunicação, com atualizações. 

Contamos com a colaboração e parceria de todos, para vivermos esse momento em 
segurança. Que Jesus, Maria Santíssima e São Marcelino Champagnat nos protejam e guardem de 
todo o mal do tempo presente! 

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 


