COMUNICADO 017/DIR
Natal, 25 de abril de 2022.
“Para bem educar, é preciso antes de tudo amar e amar a todos igualmente”.
Marcelino Champagnat.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,
A Biblioteca escolar tem uma função importante no processo de formação dos estudantes. Além
disso, é possível, por ela, desenvolver e promover o acesso ao conhecimento disponível nos livros,
bem como o domínio crítico da linguagem, apoiando e fortalecendo o Projeto Educativo de nossa
Unidade.
Perante o supracitado, o Colégio Marista de Natal traz, em 2022, com o intuito de aprimorar o
empréstimo de livros, a implantação do processo de leitura de dados dos estudantes por meio
de QR Code.
Para tanto, os educandos do Maternal ao 6º ano do Ensino Fundamental terão, em suas
agendas, um adesivo com seus dados e QR Code personalizado, proporcionando maior agilidade
para a movimentação dos serviços oferecidos no ambiente da Biblioteca Câmara Cascudo.
Assim sendo, no período de 25 a 29 de abril, a equipe da Biblioteca estará envolvida na
preparação desse novo serviço, conduzindo, junto aos estudantes, a adesivagem das agendas
escolares. Ressaltamos, por sua vez, que demais serviços da Biblioteca estarão suspensos, para
que todos os esforços sejam voltados para o novo atendimento.
Em sequência, informamos que, a partir do momento da implementação da referida proposta,
para o atendimento dos referidos anos - Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental -, os
estudantes necessitarão estar com a agenda para a efetivação e agilização do empréstimo de
livros.
Salientamos, ainda, que, no aplicativo Marista Conectado, é possível consultar o acervo de livros
de nossa Biblioteca, renovar e reservar livros. Também, comunicamos que, em nossas redes sociais,
disponibilizamos em breve um vídeo explicativo mostrando o processo de uso dessa ferramenta.
Desde já, agradecemos pela parceria e pela confiança no Projeto Educativo Marista.
Sigamos com as bênçãos de São Marcelino Champagnat e os ensinamentos da Boa Mãe,
resguardando a educação conduzida pelas famílias e educadores.

Atenciosamente,

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA
DIRETOR

