
 
 

 

 
 

Natal, 06 de agosto de 2021. 

        A educação é um processo essencial, “corresponsável por constituir, interativa e culturalmente, as 
condições da criação e da circulação de saberes, de valores, de motivações e de sensibilidades.”  

(Projeto Educativo Brasil Marista, p.51)  

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

O Colégio Marista de Natal tem buscado, constantemente, transformar o distanciamento entre os 

nossos educandos em presença, acolhimento e cuidado. E dentro desta proposta, gradativamente, vamos 

retornando com as nossas dinâmicas pedagógicas, a exemplo a volta dos lanches comemorativos.  

Agora daremos mais um passo com o Dia do Brinquedo, que ocorrerá todas as sextas-feiras. 

O Dia do Brinquedo tem papel fundamental nas brincadeiras, sendo importante para o desenvolvimento 

da linguagem oral, coordenação motora, cognitiva e socioemocional. Enquanto objeto e suporte da 

brincadeira, o brinquedo estabelece uma relação com o educando, estimulando a representação e a 

expressão de imagens que evocam aspectos da realidade e da imaginação. Assim, os brinquedos 

colocam o educando em contato com reproduções de tudo o que existe no cotidiano, na natureza e nas 

construções humanas, reproduzindo não apenas objetos, mas uma totalidade social. 

Portanto, precisamos seguir alguns procedimentos em relação aos brinquedos. São eles: 

• De fácil higienização;  

• Não apresentem peças pequenas; 

• Baixo custo; 

• Brinquedos atrativos para o seu filho, exceto os eletrônicos. 

 

O terceiro aspecto a ser retomado é o retorno do nosso horário inicial de aula para 7h15/13h15, 

a partir do dia 09 de agosto (segunda-feira). Dessa forma, o horário inicial de aula do Maternal III ao 

1º ano do EFAI permitirá voltarmos gradativamente à nossa rotina, mesmo que ainda no formato de 

rodízio/itinerários em sala – com exceção do Maternal, que continua com a turma completa em sala.  

Ainda sobre o horário, manteremos o horário de saída atual para que possamos evitar 

aglomeração nas saídas, cumprindo, assim, o Protocolo de Biossegurança.  

A abertura do portão do Cantinho da Alegria também permanece de 7h10/13h10, conforme o 

turno do educando. E após o horário de término da aula, permanecemos com a tolerância de 15 minutos, 

para que a Equipe de Sanitização possa efetuar a higienização nas salas de aula e espaços abertos. 

Certos de que nossa missão de educadores só se concretiza na confiança, asseguramos que os 

processos estão sendo acompanhados pela Coordenação Pedagógica do Colégio Marista de Natal.   

Atenciosamente,  

 

Olga Mourad 

Coordenação Pedagógica       

 


