
 

Natal, 06 de agosto de 2021.  
 

“O planejamento define os resultados e os meios a serem atingidos; a execução 
constrói os resultados; e a avaliação serve de instrumento de verificação dos 
resultados planejados que estão sendo obtidos, assim como para fundamentar 
decisões que devem ser tomadas para que os resultados sejam construídos”  

(LUCKESI, 2011, p.149). 

 

CALENDÁRIO DE RETOMADA E ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

O encerramento da Educação Básica, 3º ano do Ensino Médio, é um tempo esperado por nossos 
estudantes, por nós educadores e por todos vocês familiares, que confiam ao Marista esse processo 
educativo, possibilitando, assim, que tudo transcorra de modo tranquilo e assertivo, precisamos 
avançar sempre mais em boas parcerias. 

Neste contexto pandêmico, temos realizado estratégias diversas, voltadas para atender às 
demandas do processo de ensino-aprendizagem, principalmente com foco em retomadas constantes 
de conteúdos, habilidades e competências, o que contribuiu para a grande aprovação dos nossos 
estudantes em 2020.  

No ano de 2021, estamos novamente saindo a frente e investindo com intensidade em 
estratégias pedagógicas com oportunidade de retomada e crescimento contínuo em proficiência, e 
dessa vez, faremos um resgate de toda a trimestralidade exigida pelo 2º ano do Ensino Médio, 
necessário para o avanço nos resultados desses estudantes no Exame Nacional do Ensino 
Médio/ENEM e principais vestibulares do país.  

As aulas de retomada acontecerão às quintas-feiras, no turno vespertino, no período de 
19 de agosto a 29 de outubro, nas práticas avançadas, com um calendário adequado e atividades 
com conteúdos essenciais, frente a essa demanda atípica do ano de 2020.    

Contamos com a parceria de todos vocês, certos de que essa e todas as demais iniciativas trarão 
oportunidades de avanço na proficiência de nossos estudantes. 

Aproveitamos a oportunidade para comunicar também que nos dias 25 de agosto e 1º de 
setembro (quartas-feiras), realizaremos um atendimento personalizado para os pais do 3º ano 
do Ensino Médio, no espaço do pré-vestibular, oportunidade em que os professores estarão 
disponíveis para orientá-los sobre processo de ensino-aprendizagem nesse momento de finalização 
da educação básica.  

Para o dia e horário de atendimento correspondente à turma dos seus filhos, considere a tabela 
abaixo, organizada seguindo o Protocolo de Biossegurança, essencial para esse momento. 

DIA – HORA TURMAS LOCAIS ÁREAS 

25/08 – Das 18h às 
21h 

A, B e C SALAS  01, 02, 03, 04 e 05 

Ciências da Natureza 
Ciências humanas 

Linguagens 
Matemática 

01/09 – Das 18h às 
21h 

D e E SALAS  01, 02, 03, 04 e 05 

Ciências da Natureza 
Ciências humanas 

Linguagens 
Matemática 

 

 

 
 

COMUNICADO 045/NAP 



 Página 2 de 2 

Que a Boa Mãe e São Marcelino Champagnat nos abençoem em todas as nossas iniciativas 
educativas e evangelizadoras!  
 
 

Atenciosamente,  
 

 
 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 


