
 

 
Natal, 04 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, 

 
Na alegria de poder recebê-los em nossa família e cuidar para que estejam sempre mais seguros, 

reativaremos as catracas biométricas em todas as portarias de nossa escola. Sendo assim, pais, responsáveis, 
famílias e estudantes circularão nesta instituição com mais tranquilidade e confiança. 

Salientamos, por meio deste comunicado, que o cadastramento de colaboradores e educandos já foi 
realizado sob gestão interna da Unidade. Diante disso, convocamos os pais e/ou responsáveis contratuais de 
novatos dos anos 2020/2021/2022 ou aqueles que não se cadastraram antes deste período para 
cadastramento biométrico, que inicia nesta terça-feira, dia 05 de abril, e segue até o dia 20 de abril.  

Para tanto, é necessário atentar-se às orientações a seguir: 

• Para além dos pais e/ou responsáveis contratuais, é possível indicar até 03 (três) pessoas para o 
cadastro, dessa forma, no momento do cadastramento dos pais, há a possibilidade de solicitação 
do termo de responsabilidade para preenchimento no local. 

• Pais e/ou responsáveis devem apresentar documento oficial com foto para realizar o cadastro 
biométrico. 

O cadastramento acontece de forma célere e será realizado no Teatro Irmão Chanel. O processo será 
facilitado por intermédio de uma escala que atenderá as famílias e permitirá melhor gestão da atividade.  

 
Portanto, confira a programação: 

DIA HORÁRIOS FAMÍLIAS CONVOCADAS 

5 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
EI - MATERNAL III, EI - 1º ANO, EI - 2º ANO e EM - 3º ANO 

6 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
EF - 1º ANO, EF - 2º ANO e EM - 2º ANO 

7 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
EF - 3º ANO, EF - 4º ANO e EM 1º ANO 

8 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
EF 5º - ANO e EF - 6º ANO 

18 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30 

 | 17h às 18h30 
EF - 7º ANO, EF - 8º ANO e EF - 9º ANO 

19 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
SEGUNDA CHAMADA 

20 de abril 
6h30 às 8h30 | 12h às 13h30  

| 17h às 18h30 
TERCEIRA CHAMADA 

 
Faça parte desse processo. Almejamos uma escola segura para todos 

 
Atenciosamente, 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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