
 

 
Natal, 31 de março de 2022. 

 
O currículo, em seu contínuo movimento de construção para a Educação Infantil, 
para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, considera contribuições e 
conquistas sociais, culturais, políticas, econômicas, científicas e educacionais.  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, p.18). 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

Em continuidade ao movimento de retomada das atividades presenciais, o Colégio Marista de Natal 
prepara-se para potencializar o uso dos laboratórios, que, em 2022, terá a sua atuação ampliada, 
considerando a sua importância para a aprendizagem dos estudantes. A eles, é proporcionada uma 
metodologia que favorece o ensino-aprendizagem como síntese pessoal, oportunizando a associação com o 
objeto de informação e incentivando a construção pessoal e singular de saberes e de conhecimentos, em 
consonância com o Projeto Educativo do Brasil Marista. 

Sendo assim, dando relevância para as atividades que proporcionam o protagonismo do estudante, por 
meio da construção do seu conhecimento, iniciamos o ano de 2022 com as atividades nos laboratórios de 
Matemática, Química, Física e Biologia e de Tecnologia da Informação – Laboratório Móvel. Para as aulas nos 
laboratórios de Química, Física e Biologia, os estudantes aprofundarão os estudos sobre a importância da 
segurança nesses espaços, considerando o cuidado e as especificidades do ambiente.  

Para tanto, a aula inaugural e a cerimônia do jaleco, segue o cronograma abaixo, organizado da seguinte 
forma:  

Série/turma Data Série/turma Responsáveis 

2ª Série Ensino Médio 25/04 - Segunda-feira Teatro Ir. Chanel Antenor e Denis 

1ª Série Ensino Médio 16/05 - Segunda-feira Teatro Ir. Chanel Antenor e Denis 

9º ano Ensino Fundamental 27/04 - Quarta-feira Teatro Ir. Chanel Márcio e Denis 

8º ano Ensino Fundamental 27/04 - Quarta-feira Teatro Ir. Chanel Márcio, Josimar e Denis 

7º ano Ensino Fundamental 02/05 - Segunda-feira Teatro Ir. Chanel Juliana Rosas 

6º ano Ensino Fundamental 02/05 - Segunda-feira Teatro Ir. Chanel Denis, Pulcléria e Márcio 

5º ano Ensino Fundamental 31/05 - Terça-feira Teatro Ir. Chanel Josimar, Márcio, Juliana e Pulcléria 

4º ano Ensino Fundamental 10/05 – Terça-feira Teatro Ir. Chanel Márcio e Denis 

3º ano Ensino Fundamental 11/05 - Quarta-feira Teatro Ir. Chanel Márcio, Josimar e Denis 

2º ano Ensino Fundamental 09/05 - Segunda-feira Teatro Ir. Chanel Márcio e Denis 

 
Salientamos que, na ocasião da aula inaugural, serão pautados com os estudantes informes sobre 

comportamento no espaço dos laboratórios, manipulação de instrumentos, substâncias, reações, roupa 
apropriada de proteção (jaleco), entre outros. Assim, a dinâmica da aula será desenvolvida em dois momentos: 
o primeiro com a aula inaugural e a cerimonia do jaleco; e o segundo momento no laboratório para a 
demonstração e para a aplicação das orientações.  

Além disso, sobre a vestimenta de biossegurança utilizada em laboratórios para a proteção, o 
jaleco (EPI – Equipamento de Proteção Individual), os estudantes serão orientados sobre o seu uso 
seguindo os padrões de segurança e considerando a prevenção como um critério de atuação da 
Educação Marista, a partir do retorno das aulas no espaço do laboratório. 

Por essa razão, os pais e/ou responsáveis terão disponível na Loja Zipoo Store, localizada na Rua Apodi, 
no 330, Bairro Tirol, a partir do dia 11/04, a venda do jaleco, padronizado e dentro das especificidades da faixa 
etária da Educação Básica e do fardamento escolar.   

Todavia, os pais que desejarem adquirir em outro estabelecimento, poderão o fazer, considerando os 
seguintes aspectos: 
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• tamanho adequado para a faixa etária – uma vez que facilita a desenvoltura na atuação dentro de 
espaço, proporcionando segurança com o uso, sem incômodo. 

• punho sanfonado – pois diminui o risco de acidentes nas bancadas durante a manipulação de 
vidraçaria e de substâncias. 

De acordo com as informações repassadas, reforçamos que os horários de atendimento da referida loja 
acontecem das 8h às 12h e das 13h às 17h, de modo presencial.  

Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe abençoem-nos sempre na missão de educar as crianças, 
os adolescentes e os jovens a nós confiados!  

 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 


