
 

 

Natal, 10 de fevereiro de 2022. 

 
“O espírito de família remete à convivência e implica uma relação fraternal entre os 
integrantes da comunidade educativa, desafiando as escolas a serem espaçotempo de 
construção de relações interpessoais, de confiança recíproca e de corresponsabilidade.”  

(Projeto Educativo Brasil Marista – Cap. 3, p. 44) 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Iniciamos a I Etapa do ano letivo 2022. Para conhecimento dos processos que permearão a presente 
etapa, convidamos as famílias para um encontro com a equipe técnica e com os educadores de seus filhos.  

Sabemos da importância de estreitarmos cada vez mais a relação entre família e escola, tais reuniões, 
portanto, consistem em momentos de extrema importância para todos nós. Nesse sentido, contamos com a 
presença de todos.  

Abaixo, segue o cronograma relativo ao momento com os pais e/ou responsáveis. 

 

DIA/HORÁRIO ANO LOCAL ETAPAS DA REUNIÃO 

 
16/02 às 
18h30 

5º ano 
Ensino 

Fundamental 

1º momento – pátio 
da escola; 
2º momento - sala de 
aula. 

Primeiro momento:  

I. Oração;  
II. Acolhida e diálogo com a Direção;  
III. Apresentação da equipe técnica.  
 
Segundo momento:  
IV. Em sala de aula, com rodízio dos professores 

especialistas;  
V. Seguirá a organização das salas, conforme 

disposto no quadro 2; 
VI. Pauta:   

• Rotina de estudos e importantes recursos de 
acompanhamento: agenda, atividades de casa 
e de classe;   

• Projetos pedagógicos;   

• Uso do caderno como instrumento de 
construção do conhecimento pelo estudante; 

• Acompanhamento familiar: assinatura diária 
dos pais e/ou responsáveis na agenda escolar;  

• Procedimento de correção de atividades pelos 
professores; 

• Indicadores importantes para o 
acompanhamento da aprendizagem; 

• Retomada de conteúdos e preparação para as 
avaliações; 

• Contatos institucionais; 

• Horários de entrada e de saída (atraso, falta por 
motivo de doença, saída antecipada, entre 
outros casos); 

• Importância do uso do fardamento escolar;  

• Protocolo de biossegurança. 

 
18/02 às 
18h30 

 

6º ano 
Ensino 

Fundamental 

1º momento – pátio 
da escola; 
2º momento – sala 
de aula. 

 
21/02 às 
18h30 

 
7º ano 
Ensino 

Fundamental 

1º momento – pátio 
da escola; 
2º momento – sala 
de aula. 

Quadro 1 
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LOCALIZAÇÃO PARA DIÁLOGO COM PROFESSORES ESPECIALISTAS (SEGUNDO MOMENTO) 

Turmas 
5º ano – Ensino 

Fundamental 
6º ano – Ensino 

Fundamental 
7º ano – Ensino 

Fundamental 

A Sala 105 – 5º A Sala 105 – 6º A             Sala 105 – 7º A 

B Sala 106 – 5º B Sala 106 – 6º B Sala 106 – 7º B 

C Sala 107 – 5º C Sala 107 – 6º C Sala 107 – 7º C 

D Sala 108 – 5º D Sala 108 – 6º D Sala 108 – 7º D 

E Sala 109 – 5º E Sala 109 – 6º E Sala 109 – 7º E 

F Sala 110 – 5º F Sala 110 – 6º F Sala 110 – 7º F 

G Sala 111 – 5º G Sala 111 – 6º G Sala 111 – 7º G 

H Sala 112 – 5º H Sala 112 – 6º H Sala 112 – 7º H 

I Sala 113 – 5º I -------- --------- 
Quadro 2 

A proposta de reunião é presencial, diante disso, faz-se necessário o cumprimento de protocolo de 
biossegurança; nesse caso, correspondente ao uso de máscara em todo o período de reunião, bem como a 
presença de apenas um membro da família por estudante, considerando que o segundo momento de encontro 
ocorrerá em sala de aula. Destacamos, porém, que a reunião poderá ser acompanhada pelos demais membros 
da família por meio da Plataforma Teams.  

Para acessar, de modo virtual, a reunião de pais do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental, nas respectivas 
datas, conforme o quadro 1, os responsáveis deverão estar logados no Microsoft Teams, utilizando a conta do 
estudante em foco. 

• Formas de conexão: 
− Por meio de smartphone, pelo aplicativo Microsoft Teams; 
− Por meio do PC, pelo aplicativo Microsoft Teams; 
− Por meio do navegador Web, acessando o endereço https://teams.microsoft.com. 

 
• Usuário: matrícula@marista.g12.br 
− Ex.: 214123456@marista.g12.br 

 
• Senha: CPF (responsável financeiro) + Br    

 Obs.: letra “B” em maiúsculo. 
 Ex.: 00100200300Br 

 
Obs.: A reunião estará disponível no Calendário do Teams e na guia “Postagens” da respectiva turma de seu 
(sua) filho(a), conforme exemplos abaixo:  

5º ano EF: “214 – EF-5ºA - M - 2022” 
6º ano EF: “214 – EF-6ºF - V - 2022” 
7º ano EF: “214 – EF-7ºD - M - 2022” 

 
Desejamos que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe nos abençoem sempre na missão de educar 

as crianças, os adolescentes e os jovens a nós confiados. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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