
 

 
Natal, 29 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) 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
 

Visando o cuidado e a segurança dos nossos educandos, dos pais e/ou responsáveis e de todos que fazem a 
comunidade educativa de nossa instituição, o Colégio Marista de Natal passa por um processo de investimento em 
segurança patrimonial. Conforme comunicados enviados às famílias, estamos, desde o início deste mês, trabalhando nas 
etapas do referido processo. Na última terça-feira (26), reativamos todas as catracas biométricas do colégio e elas já se 
encontram em uso pelos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, colaboradores, 
pais e/ou responsáveis. 

Partindo para a próxima etapa, os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental terão sua 
saída permitida com a presença de um responsável cadastrado e devidamente vinculado ao estudante em nosso 
sistema. Este grupo de estudantes terá acesso ao colégio por meio de tags, que serão previamente cadastradas em nome 
de cada um, sendo estas intransferíveis. As tags, associadas ao Roller Clip, serão distribuídas em sala de aula, e com a 
ajuda das Professoras serão acopladas às mochilas dos educandos. A primeira unidade da tag será cedida gratuitamente 
pelo Colégio. Em caso de perda ou extravio, seguiremos o procedimento padrão de reposição junto à Secretaria Escolar.  

Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio têm liberação para saída 
desacompanhada, seguindo os horários de término de aula. Aos pais e/ou responsáveis que desejarem, poderão 
alterar essas propriedades de permissão de saída. 

 
Segue abaixo tabela com as orientações das permissões de saída: 

 

Série/Segmento Método de acesso Permissões de saída 

Educação Infantil ao 5º ano 
do Ensino Fundamental 

Tags 

Estudante com saída bloqueada (só sairá 
na presença de um responsável cadastrado 
em nosso sistema e devidamente vinculado 

ao estudante) 

6º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio 
Biometria Estudante liberado 

Os pais e/ou responsáveis que optarem por alterar as permissões de saída do educando deverão 
preencher o seguinte formulário: https://abre.ai/maristaseg01 

 
Serão enviadas notificações de entrada e saída do estudante pelo APP Marista Conectado. Para tanto, é necessário 

ativá-las no APP em seu dispositivo. 
 

Atenciosamente, 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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