
 

 

Natal, 18 de junho de 2021. 
 

“A principal tarefa da educação marista será o empenho pela integração 
entre fé e vida, encarnando a mensagem evangélica na própria cultura” 

(Projeto Educativo do Brasil Marista) 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

O Colégio Marista de Natal, com satisfação, partilha que já iniciou seu planejamento para o Ano Letivo de 
2022. E no desejo de bem acolhê-los, como membros da família marista, dado o baixo percentual de vagas a 
serem disponibilizadas na maioria das séries, comunicamos que daremos início, neste mês, à dinâmica de 
recebimento dos novos educandos para o ano vindouro. 

Neste sentido, reservamos o período de 22 a 24 de junho de 2021 para que sejamos informados, pelos 
senhores Pais e/ou Responsáveis, da necessidade de vagas para os seus filhos que ainda não são educandos 
maristas e que desejam ingressar no ano 2022, nos diversos segmentos: do Maternal III (3 anos) ao 3º ano do 
Ensino Médio.  

É essencial que essa demanda de vagas venha em tempo hábil, pois, logo após o prazo estabelecido, as 
vagas remanescentes serão disponibilizadas aos interessados externos e aos demais já em lista de espera!  

 
ENCAMINHAMENTOS E CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DE VAGA 

 
1. Processo de reserva de vagas exclusivo a pais que já têm filhos no Colégio. Não serão aceitas reservas 

para terceiros (sobrinhos, amigos e outros). 
Período de reserva: 22 a 24/06/2021, através do link: https://abre.ai/irmaonacasamarista 

2. Para responder o formulário, o pai e/ou responsável deverá utilizar-se dos dados de acesso à Plataforma 
Teams de um dos filhos regularmente matriculado no colégio. 

3. O preenchimento do link assegurará a reserva da vaga até o período da inscrição. Os pais que não 
acessarem o link e/ou não preencherem o formulário no período definido (22 a 24/06/2021), seguirão o 
processo de inscrição aberto a toda a sociedade. 

4. Após o preenchimento do formulário de solicitação de vaga para novos estudantes, os Pais e/ou 
Responsáveis receberão um comunicado por e-mail, da Secretaria Escolar, informando sobre os 
procedimentos posteriores para a efetuação da inscrição ON-LINE. 

 
Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe nos abençoem sempre na missão de educar cristãmente 

as crianças, os adolescentes e os jovens a nós confiados!  

 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 
 

 

 

 
 

COMUNICADO 039/SEC 

https://abre.ai/irmaonacasamarista

