
 

 

Natal, 31 de março de 2021. 
 

A presença e a entrega pessoal são elementos centrais da pedagogia marista...   
A presença extrapola o espaçotempo escolar e exige do educador, além da 
mediação do processo de ensino-aprendizagem, postura atenta às demandas 
contemporâneas, atuação incentivadora e coerência entre o discurso e a ação.  

Projeto Educativo do Brasil Marista 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal, no exercício de sua missão de formar “bons cristãos e virtuosos 

cidadãos”, em parceria com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, desenvolverá o Programa de 
Resistência às Drogas e a Violência – PROERD, junto aos educandos dos 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental. 

O PROERD é um programa educativo e estratégico desenvolvido com o objetivo de atuar de modo 
preventivo no ambiente escolar. 

Os encontros objetivam o desenvolvimento das competências socioemocionais e o 
desenvolvimento da consciência cidadã de nossos educandos por meio de linguagens variadas 
conforme a faixa etária e o currículo aplicado. 

O programa se justifica como parte de alguns dos elementos essenciais no desenvolvimento integral 
dos nossos estudantes, referente principalmente às Competências apontadas em nossa Matriz Curricular 
e da BNCC – Base Nacional Comum Curricular.  

 
 

As atividades terão duração de 3 meses, tendo o seu início no próximo dia 05 de abril como tema 
transversal do Componente Curricular de Educação Física. Os encontros serão coordenados por educadores 
do Programa de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD e acompanhado pela professora de 
Educação Física.  

Cada estudante receberá um livro, gratuitamente. Logo mais, os respectivos NAPs enviarão as 
orientações sobre a entrega do material e a organização dos horários.  

Sigamos unidos, fortificando a parceria escola – família, pelo bem maior do cuidado com as nossas 
crianças! 

 
Desejamos uma Páscoa em família, protegidos pelo Cristo Ressuscitado e vivo em nossos corações!   

 
 

Atenciosamente, 
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