
 

 

 

Natal, 21 de outubro de 2021. 
 

O multiculturalismo opta por processos educativos inclusivos, via currículos que incorporam “as 
tradições culturais dos diferentes grupos culturais e sociais”. 

Projeto Educativo Brasil Marista, pág. 53 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O CINEMAR – Festival de Cinema do Colégio Marista de Natal – é um projeto de grande importância para 

nossa escola, pois visa a criar, na instituição, condições para o desenvolvimento do pensamento crítico acerca dos 
conteúdos do currículo básico comum e dos temas transversais, assim como visa a apoiar o professor em sua 
prática de ensino de literatura, história, arte, entre outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, o referido projeto 
utiliza a linguagem cinematográfica como ferramenta de aprendizagem, de modo a gerar, como produto final, 
produções de curtas com grande criatividade e qualidade, elaborados por nossos educandos. 

Como parte da culminância do projeto, a exibição dos filmes do CINEMAR 2021 acontecerá no Cinépolis - 
Natal Shopping, no dia 03 de novembro, às 08h30, com retorno ao Colégio previsto às 13h30. A participação do(a) 
aluno(a) envolverá um investimento de R$ 35,00, incluindo o traslado para o Natal Shopping e o consumo de pipoca 
e de bebida no cinema. Os ingressos deverão ser adquiridos no espaço de convivência, por meio da empresa 
MANDACARU, nos dias 28 (quinta-feira) e 29 de outubro (sexta-feira), no horário das 09h00 às 13h30.  

No dia 06 de novembro (sábado), realizaremos uma sessão especial para pais, responsáveis e convidados, 
às 10h30, no Cinépolis - Natal Shopping. Para a sessão acontecer, precisaremos de uma adesão mínima. Então, 
solicitamos que as famílias manifestem interesse por meio do cupom em anexo, a fim de verificarmos a efetivação 
do evento. O cupom deverá ser entregue à Coordenação até o dia 26 de outubro. O investimento corresponderá a 
R$ 20,00, envolvendo entrada, pipoca e refrigerante. Por fim, o pagamento da sessão deverá ser feito entre os dias 
27 e 28 de outubro, no horário das 10h30 às 13h, também através da empresa MANDACARU, no Espaço de 
Convivência do Colégio. Além disso, é importante escolher qual o pacote de filmes será assistido, conforme a lista 
de produções disponível na tabela abaixo. 

 

SALA A SALA B 

ENTRE RIOS - 2º A ENTRE O AZUL E O ENCARNADO – 2º A 

NAS ÁGUAS DA MENTIRA – 2º B TÚMULO, TÚMULO, TÚMULO – 2º B 

DOIS CORAÇÕES - 2º C A MELHOR MÚSICA DA NOITE – 2º C 

A TRIBO DA ÁGUA - 2º D O ENIGMA DA FLOR – 2º D 

MEMÓRIAS DE AMOR E ÓDIO – 2º E MEMÓRIAS DO PASSADO – 2º E 
 

No mais, informamos que o espetáculo de premiação do CINEMAR 2021 ocorrerá no dia 08 de novembro, 
às 19h, no Teatro Ir. Channel, com entrada gratuita. 

 
Atenciosamente,  

 
IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREENCHA, DESTAQUE E DEVOLVA À COORDENAÇÃO 

 
SOLICITAÇÃO DE INGRESSOS – CINEMAR 2021 

 
Eu, ______________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a) _________________________________________________________, estudante do 2º Ano do Ensino 

Médio, turma ________, solicito a quantidade de _______ ingressos para a sala de exibição _____ dos filmes 

concorrentes ao CINEMAR 2021, a serem exibidos no dia 08 de novembro (sábado), às 10h30, no Cinépolis - Natal 

Shopping. 

Natal, _____ de ________________ 2021. 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

 
 
 

 

COMUNICADO 079/NAP 


