
 

 
Natal, 02 de fevereiro de 2022. 

 
[...] a educação e seus atores veem-se diante de um mundo ambivalente, 
multidimensional e de uma complexidade tal que exige dos sujeitos da escola a 
construção de um novo olhar para apreendê-lo e de uma nova inteligência e sensibilidade 
para interagir com ele e seus diversos contextos. 

Projeto Educativo Brasil Marista, p. 26 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal inicia o ano letivo feliz por estarmos unidos, tornando-nos capazes de continuar 

superando os desafios impostos pelo atual contexto. Como Instituição de ensino que se empenha, diariamente, para 
garantir uma boa formação acadêmica e cidadã para crianças, adolescentes e jovens, caminhamos junto às demandas do 
tempo presente, mas com o olhar no futuro.  

Nesse sentido, no ano em curso, os estudantes da 1ª série farão uma nova jornada pedagógica, vivenciando as 
dinâmicas do Novo Ensino Médio, em que uma parte do currículo será escolhida pelo estudante - o Itinerário Formativo 
Optativo. Dentre as possibilidades de escolha, o estudante optará por uma disciplina on-line, que cursará pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).  

 
ENCAMINHAMENTOS IMPORTANTES PARA OS PRÓXIMOS DIAS DE PREPARAÇÃO: 

 
1.  Workshop (dia 02/02 – 13h15 às 16h, conforme divulgação para os estudantes em sala de aula) – Na intenção 

de reforçarmos sobre a escolha dos Itinerários Optativos, promovemos um workshop, contemplando todas as opções 
para os Itinerários em suas áreas de estudo, oportunizando, desse modo, esclarecimentos para os estudantes quanto 
às escolhas definitivas para 2022.  
 

Quais escolhas os educandos precisam fazer? 
 

1.1 Serão ofertados três itinerários: I – Humanidades e Linguagens; II – Engenharias e Matemática; e III – 
Ciências da Vida e Saúde. 

1.2  Disciplinas de Estudo a Distância – EAD:  serão ofertadas, pela PUCRS, para o 1º semestre: I) Negócios 
Digitais; e II) Relações Étnico-raciais.  
 

Orientações para a escolha: 
 
1. A escolha será realizada pelo Aplicativo Marista Conectado;  
2. Somente os responsáveis financeiros terão acesso ao Aplicativo Marista Conectado para a escolha dos 

componentes curriculares optativos e EaD; 
3. O período de escolha ocorrerá entre os dias 03 e 07 de fevereiro; 
4. A seguir, detalhamos, por meio de passo a passo, as instruções sobre como realizar a escolha do Itinerário 

Formativo Optativo e da Disciplina EaD. 
 
 
Vamos lá! 
 

PASSO A PASSO 
 

1. Download do Aplicativo Marista Conectado: 
a. Acessar a loja de aplicativos correspondente em seu aparelho (Google Play ou Apple Store); 
b. Buscar por “Marista Conectado”; 
c. Instalar o aplicativo normalmente; 
d. Após instalar o aplicativo, entrar na conta com as credenciais para acessar todas as funcionalidades. 
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Figura 01 – Orientações para Login 

 
1. Menu do Aplicativo Marista Conectado. 

a. Clicar em “Serviços”. 
 

Figura 2 - Menu principal do Aplicativo Marista Conectado (visualização do 
responsável financeiro) 

 
2.  O responsável financeiro deve clicar na aba “Adicionar Serviços”; 

 
Figura 3 - Imagem apresentada para o responsável financeiro no momento de adicionar os 

Componentes Curriculares Optativos. 
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3. Clicar em “Itinerário Formativo Ensino Médio”; 
a. Em seguida, clicar na aba “Avançar”. 

 
 

4. Será apresentada a tela “Parâmetros do Serviço”; 
a. Clicar em “Selecione”, para que as opções de Itinerários e da Disciplina EaD sejam apresentadas para 

escolha. 

 
 

5. Após a indicação do Itinerário, o responsável financeiro deve clicar em “Concluir Solicitação”; 
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6. Na sequência, será apresentada a seguinte tela de confirmação: 

 
 
OBS.: Ao clicar em “Ver arquivo”, o responsável financeiro poderá visualizar a escolha realizada e o número da solicitação. 
 

Ressaltamos que a escolha do Itinerário Formativo Optativo não poderá ser alterada ao longo do ano letivo. Uma 
nova escolha ocorrerá somente no início do próximo ano letivo, em 2023. Para a Disciplina EaD, a escolha ocorrerá 
semestralmente.  
 

Desde já, agradecemos às famílias pela parceria e pela confiança no Projeto Educativo Marista. Desejamos que 
este novo ano letivo seja repleto de bênçãos. 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 


