
 

 

Natal, 14 de setembro de 2021. 
 

“São espaços pedagógicos todos aqueles por onde os educandos circulam 
e que podem se constituir em lugar de ensinar aprender, segundo a 
intencionalidade dos sujeitos e da escola”. 

Projeto Educativo do Brasil Marista, p. 93. 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 

O Colégio Marista de Natal, comprometido com seu projeto educativo, potencializa as 
atividades com o olhar voltado para a educação integral, ampliando sua visão para a pessoa e para 
o seu desenvolvimento, que se traduz no processo formativo de subjetividades, nos modos de ser 
sujeito, em sua integralidade e inteireza: corpo, mente, coração e espírito.   

Chegado o mês de outubro, é tempo de celebração com as infâncias. Nesse contexto, nossa 
Unidade preparou uma semana especial de atividades lúdico-pedagógicas, a qual contemplará 
uma programação diversificada de atividades voltadas ao esporte, ao conhecimento, à robótica (do 
2º ao 5º ano), ao teatro, à música, entre outras áreas, para os estudantes do Maternal ao 5º ano do 
Ensino Fundamental. 

A semana acontecerá no período de 18 a 22 de outubro de 2021.  

 
Para a semana de atividades, são importantes as seguintes orientações: 

 
1. Cada ano/série será organizado(a) por uma cor, e a criança poderá usar qualquer camiseta com 

a indicação da cor, assim distribuída: 
 

Ano/Série Cor 
MATERNAL III - EDUCAÇÃO INFANTIL AZUL 
1º ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL AMARELO 
2º ANO - EDUCAÇÃO INFANTIL VERDE 
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL VERMELHO 
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL AZUL 
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL AMARELO 
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL VERDE 
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL VERMELHO 

 

2. A proposta consiste em atividades diversificadas, que estarão sob a coordenação dos 
professores titulares e do SETE – Serviço de Escolinhas e Treinamento Esportivo;  

3. As crianças desfrutarão de uma pracinha especial com algodão doce e pipoca durante toda a 
semana; 

4. Para os estudantes do 2º ao 5º ano, teremos a culminância do Festival de Robótica, com as 
apresentações dos trabalhos das crianças e com competições; 

5. O ambiente contará com circuito de brinquedos infláveis; 
6. Apresentação de Teatro, produzido pelas professoras, e atividades de estafetas serão realizadas. 
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A confirmação de participação do educando(a) deve ser encaminhada, via agenda, até o dia 
17/09/2021 (sexta-feira). 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

 
IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preencha, destaque e devolva 

 

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – FESTIVAL DA CRIANÇA 
 

Eu, ________________________________________________________________________ 

(   ) autorizo (   ) não autorizo a participação de meu(minha) filho(a) 

________________________________________________________________________________, 

Ano/Série ______Turma _________a participar do Festival da Criança do Colégio Marista de Natal.  

 

IMPORTANTE: Após a confirmação da participação de seu filho(a), o boleto no valor de R$40,00 
(quarenta reais), com vencimento para 05/10/2021, será disponibilizado via APP Marista 
Conectado a partir do dia 30/09/2021(quinta-feira).  

 
 


