
 

 
Natal, 19 de abril de 2022. 

 
A educação é um processo essencial, “corresponsável por constituir, interativa e 
culturalmente, as condições da criação e da circulação de saberes, de valores, de 
motivações e de sensibilidades.”  

(Projeto Educativo Brasil Marista, p.51).  

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal tem investido na construção de aprendizagens significativas, garantindo aos 

estudantes experiências relevantes para o seu projeto de vida e compreendendo a importância da realidade 
acadêmica para a sua formação social.  

Ao avançarmos em diálogos, entre escola e família, nos é possibilitado um movimento crescente em 
proficiência e em formação integral dos nossos estudantes. Assim, o Colégio Marista de Natal, conforme 
comunicado em nossa primeira reunião de pais e/ou responsáveis, reforça o informe sobre a OFICINA DE PAIS 
para o uso das tecnologias educacionais, na medida em que é considerada a sua importância como recurso 
pedagógico para a aprendizagem contemporânea, bem como é proposta em sintonia com as orientações da 
BNCC – Base Nacional Comum Curricular, de modo apresentado a seguir:  

5.CULTURA DIGITAL – Compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

 
Informamos que emitiremos uma declaração de comparecimento para os pais/responsáveis que 

necessitem. 
 

INFORMAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO! 
 

1. Temática: Plataforma Iônica 
2. Data/Horário 

• Dia 28 de Abril - 8h (40 vagas) – Faça sua inscrição aqui 

• Dia 28 de Abril - 10h (40 vagas) – Faça sua inscrição aqui 
3. Responsáveis/contatos  

• João Ribeiro Júnior – 4009-5031 

• Judson Pedro de Sousa Bezerra – 4009-5023 
 

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 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 009/DIR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNfaHpVkf2ZooWUXzTuP38QXPO2mNl77C39YdFi_4nx5IfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0tnFIrYMFBEG7iZ251uYbNJ1bdCIVfo9hnfDIUTPj_877nQ/viewform

