
 

 
Natal, 15 de setembro de 2021. 

 
“Os encontros de formação deverão ser indutores de reflexão, participação, 
envolvimento e descoberta num significativo espaço de aprendizagem, que mobilize em 
seus atores processos de autoria no planejamento, na vivência e na avaliação, em um 
movimento de ação-reflexão-ação.”  

(ESCOLA EM PASTORAL, CADERNO 8). 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal, vivendo o carisma legado por seu fundador – São Marcelino Champagnat – vem, ao 

longo de sua existência, “tornando Jesus Cristo conhecido e amado entre as crianças, os adolescentes e os jovens por 
meio da educação”. 

Nesse propósito, a Assessoria de Missão, em trabalho conjunto com as Coordenações Pedagógicas, promove 
todos os anos o projeto Encontros de Formação. Esse momento é uma articulação pastoral- pedagógica que trata da 
vivência de valores e do protagonismo infanto-juvenil, no desejo de ampliar horizontes, estabelecer pontes, tecer novos 
diálogos, fortalecer os vínculos e aprofundar o crescimento pessoal. 

A proposta de trabalho deste ano para o 1º ano do Ensino Médio será baseada na temática: “SER MARISTA: 
VIVENDO OS DESAFIOS COM MATURIDADE E FOCO”. Com isso, temos o intuito de oportunizar que cada jovem 
possa reavaliar suas escolhas e (re)propor suas metas de vida no contexto da formação escolar. Os educandos que 
porventura não desejarem participar do encontro terão aula normal. 

Seguem as informações sobre o Encontro: 

 
Que São Marcelino e a Boa Mãe nos abençoem sempre! 

 
Atenciosamente,  

 

 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
(Preencher, destacar e apresentar na Assessoria de Missão até dia 16/09) 

 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, ____________________________________________________________________ (Pai, Mãe e/ou Responsável), 

autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________________________________, 

matrícula ______________, estudante do 1º ano/Ensino Médio, turma _____, a participar do Encontro de Formação, 

que será realizado no CENTRO MARISTA DE EVENTOS – Extremoz/RN, no dia 20/09/2021. 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe e/ou Responsável. 

 

 

 
 

• Local: Centro Marista de Eventos – Extremoz/RN. 

• Data: 20/09/2021, com concentração na Capela do Colégio às 06h30min. 

• Saída: 07h, pelo Estacionamento Ceará-Mirim (não haverá tolerância de atraso). 

• Retorno: 17h. 

• Chegada: Prevista para 18h. 

• Inscrição: Deve ser feita até o dia 17/09 no Setor de Pastoral, por meio da entrega da autorização (canhoto 
deste comunicado) assinada pelos pais e/ou responsáveis. 

• Equipes responsáveis: Assessoria de Missão, Coordenação e Núcleo de Apoio Pedagógico. 

 

COMUNICADO 066/CP 


