
 

 
Natal, 01 de setembro de 2021.  

 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”. (Sl 127, 1)  

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Constantemente investindo em nossa instituição, para maior comodidade, segurança e bem-estar dos 
educandos e das famílias, o Colégio Marista de Natal dá mais um passo para a oferta de uma educação 
evangelizadora de excelência. Com o lançamento da Pedra Fundamental, ocorrido no dia 18 de agosto de 
2021, a instituição dá início às obras do novo prédio da Educação Infantil: o Maristinha. 

O novo prédio será inaugurado em 2023 e possuirá uma área de 4.565,00m². Nele, os educandos da 
Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental poderão usufruir de uma estrutura contemporânea, que 
inclui ambientes pedagógicos modernos e confortáveis, spots de iluminação de alta tecnologia, climatização 
com projeção para maior conforto térmico, tratamento acústico das salas de aula e mobiliário escolar 
completamente renovado.  

Visando a ampliar e a qualificar a rotina pedagógica das crianças, o novo prédio foi projetado com 
vários espaços inovadores. Entre eles: sala multicultural, sala de leitura, salas multiuso, cozinha experimental 
e brinquedoteca, além de capela, enfermaria e refeitório próprio.  

Nos próximos dias de setembro de 2021, o espaço do atual Campão receberá os tapumes de 
isolamento total da área da construção para o início das obras, bem como as devidas sinalizações para a 
segurança de todos. Também é importante destacar que o acesso ao Colégio continuará dentro de sua 
normalidade, nesse caso, pelas portarias da rua Ceará-Mirim e da rua Apodi; o acesso ao Campão, 
contudo, não estará liberado durante o período da obra.  

Informamos ainda que o novo prédio ocupará parcialmente a área atual do Campão. No entanto, ao 
final da obra, serão disponibilizados dois campos de Futebol Society e uma pista de Atletismo, aos fundos do 
novo prédio da Educação Infantil.  

Contamos com a compreensão e com apoio de toda a Família Marista durante esse processo. Que a 
nossa Boa Mãe e que São Marcelino Champagnat nos abençoem e guiem na nova missão! 

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 
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