
 

Natal, 20 de dezembro de 2021. 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

O Colégio Marista de Natal é uma instituição de ensino que busca 
atender às demandas do tempo presente, mantendo a conexão com os 
aprendizados já obtidos, bem como com o olhar atento ao futuro e às suas 
necessidades. Nesse sentido, estamos em momento de preparação para o ano 
letivo de 2022, um novo tempo em que nossos estudantes do 1º ano do Ensino 
Médio estarão envoltos na dinâmica do Novo Ensino Médio: uma forma de 
aproximar os adolescentes de suas áreas de maior apreciação, oportunizando, 
assim, maior empenho na realização de seu projeto de vida.  

 
As mudanças no Ensino Médio propõem um ensino com aprendizagens 

conectadas ao mundo moderno, possibilitando o desenvolvimento integral dos 
estudantes. Por isso, esse segmento de ensino foi reorganizado e passará a 
contar com diversas novidades, dentre as quais se destacam a mudança da 
carga horária obrigatória, o surgimento da Formação Geral Básica e dos 
Itinerários Formativos, além de um olhar diferenciado para as competências e 
para as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Todas essas diretrizes serão desenvolvidas considerando o protagonismo 
juvenil. 

 
Os Itinerários Optativos, especificamente, representam o caminho que 

os estudantes hão de trilhar no que se refere à aproximação da área pela qual 
cada educando demonstra maior afinidade. A fim de ajudarmos nossos 
educandos a perceberem a área de interesse, ao final de 2021, realizamos a 
aplicação de uma atividade. 

 
 Agora, chegou o momento de responder qual será, de fato, o 

caminho a ser trilhado em todo o ano de 2022. A escolha deve ser feita 
considerando três possibilidades de Itinerários:  

1. Humanidades e Linguagens;  
2. Engenharias e Matemática; 
3. Ciências da Vida e Ciências da Saúde. 
 
No período de 20 a 28/12/2021, o discente deve acessar o link 

https://forms.office.com/r/VEbC6sj0tt para o preenchimento do formulário, no 
qual registrará a sua escolha do Itinerário Optativo.  

 
Desejamos um Natal abençoado com a presença do Menino Jesus 

levando paz, saúde e união para o lar. 
 
Atenciosamente, 

Ilce Mara Cavalcanti da Silva 
Vice-Direção Educacional  

 

https://forms.office.com/r/VEbC6sj0tt

