
 

 

Natal, 20 de setembro de 2021. 
 

“A cultura é compreendida como elaboração intrinsecamente humana, 
incapaz de se construir sem o relacionamento entre sujeitos. Ela 
integra e inclui todos os diferentes modos de produzir e significar a 
vida.”  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, p. 52. 2010) 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal, por meio de uma educação voltada à formação integral, busca ser referência 

no trabalho desenvolvido, entrelaçando o conhecimento científico com as manifestações artístico-culturais no 

estado do Rio Grande do Norte.  

Diante desta realidade, identificamos talentos importantes para o desenvolvimento e para a formação dos 

nossos estudantes. Nesse contexto, unimos as disciplinas de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Produção 

de Texto e Língua Portuguesa num projeto que alinha o conhecimento científico com os dons artísticos dos 

educandos, seja na dança, no teatro, na música ou nas artes visuais. Estamos nos referindo ao Projeto 

“Marista’s got talent”, nos 8º anos do Ensino Fundamental.  

No desenvolvimento da proposta, o acompanhamento dos estudantes dos 8º anos do Ensino 

Fundamental permitiu identificar talentos descobertos pelo Serviço de Arte e Cultura (SEAC) da unidade, bem 

como outros talentos durante os encontros e etapas do projeto, mobilizando, assim, todos para a perspectiva 

artística.   

Nessa direção, desenvolvemos um grande show de talentos, intitulado “Marista’s got talent”, baseado 

na série de televisão estadunidense “America’s got talent”, exibida pela NBC, e parte da série global “Britain's 

Got Talent, criado por Simon Cowell. O programa corresponde a um show de talentos que apresenta cantores, 

dançarinos, mágicos, humoristas e outros artistas.  

Após importantes etapas vivenciadas pelos estudantes, estamos próximos do tão esperado dia de 

apresentação dos grupos selecionados para a culminância do projeto – o “Marista’s got talent”, que ocorrerá 

dia 24/09/2021, sexta-feira, às 19h, no espaço da Quadra Externa do Colégio.  

Para melhor organização, disponibilizaremos a entrada pela portaria da rua Ceará-Mirim e a arquibancada 

da Quadra Externa para os pais e/ou responsáveis dos educandos que desejarem assistir às apresentações 

presencialmente. Destacamos que todo o espetáculo será transmitido pelo canal no Youtube do Colégio Marista 

de Natal, para os que considerarem mais confortável assistir ao evento pelos veículos de comunicação.  

Estaremos juntos para apreciar os talentos dos nossos estudantes!  

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 
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