
 

 

Natal, 01 de abril de 2022. 
 

“São espaços pedagógicos todos aqueles por onde os educandos circulam 
e que podem se constituir em lugar de ensinar aprender segundo a 
intencionalidade dos sujeitos e da escola”.  

Projeto Educativo do Brasil Marista, p.93. 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 

O Colégio Marista de Natal, comprometido com seu projeto educativo, potencializa as atividades com o 
olhar voltado para a educação integral, ampliando a sua visão para a pessoa e para o seu desenvolvimento, 
que se traduz no processo formativo de subjetividades, nos modos de ser sujeito, em sua integralidade e sua 
inteireza - corpo, mente, coração e espírito.   

Conforme dialogado em reunião com os pais e/ou responsáveis, reforçamos os informes sobre a 
orientação para a organização dos dias de escolinha das crianças do Cantinho da Alegria. 
 
IMPORTANTES ORIENTAÇÕES: 
À escola e aos professores:  
1. Realizar, antes da escolinha de esporte, um segundo lanche para a criança, considerando a sua faixa etária 

e o seu horário. Esse lanche será servido ao final da aula, com a mediação do professor da escolinha, antes 
da saída do Cantinho da Alegria. 

2. Levar as crianças ao banheiro, antes da ida ao esporte. 
3. Conduzir as crianças para a escolinha de esporte. 
4. Orientar os responsáveis a atentar-se aos horários de término da escolinha, garantindo a sua presença na 

saída. Deve-se ressaltar, também, que a entrega da criança será feita no espaço da atividade esportiva. 
 
Aos pais e/ou responsáveis:  
1. Encaminhar, na lancheira, dois lanches, explicando para a criança que há: lanchinho do intervalo e do 

esporte.  
2. Encaminhar as crianças, nos dias de escolinha, com o uniforme do esporte. Além disso, considerar, em 

caso de necessidade, a complementação da vestimenta no Colégio, a exemplo da roupa do judô.  
3. Manter sempre a garrafinha de água na bolsa da criança, para que as professoras preencham antes do 

esporte. 
4. Manter uma roupa diária na bolsa da criança, em todos os dias de aula, para caso de necessidade. 
 

Agradecemos a confiança, na certeza das bênçãos de Jesus, Maria Santíssima, a nossa Boa Mãe, e de 
São Marcelino Champagnat.  
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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