
 

 

Natal, 07 de maio de 2022. 
 

A pedagogia marista é a pedagogia do amor, da dedicação, da presença e 
do respeito. Apresenta um estilo educativo próprio, diferenciando-se pelo 
valor da presença, pelo espírito de família, pela simplicidade, pelo amor ao 
trabalho e pelo agir à maneira de Maria. 

Projeto Educativo do Brasil Marista 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
 

O Colégio Marista de Natal celebra com alegria a chegada do mês de maio, mês dedicado a Maria, nossa 
Boa Mãe, e a todas aquelas que se dedicam a acolher, escutar, amparar, abraçar e proteger seus filhos: a 
figura materna. Assim, para homenagearmos nossas mães, com a temática: “SOU MÃE MARISTA E MINHA 
FUNÇÃO É ENCANTAR O MUNDO!” teremos uma vivência com apresentações, brincadeiras divertidas que 
lembram o tempo de infância da mamãe, dança, estafetas, circuitos e música. Tudo isso em forma de momentos 
a serem apreciados na companhia de seus filhos.  

Afirmamos, diante do exposto, que desfrutar de ocasiões especiais é compartilhar sentimentos com quem 
mais importa, bem como é viver intensamente a maternidade. Por essa razão, nosso primeiro momento será 
iniciado na quadra externa do Colégio e, em seguida, serão feitos os direcionamentos pela Equipe Pedagógica. 
Para tanto, seguem algumas orientações significativas.   

DIA/HORÁRIO SEGMENTO TRAJE 

14 de maio – sábado 
Concentração às 14h45 - Quadra 
Externa 

Educação Infantil ao 2º ano do 
EFAI 

Roupas esportivas e tênis. 

 Maternal III – azul 

 1º ano EI – vermelho 

 2º ano EI – amarelo 

 1º ano EFAI – verde 

 2º ano EFAI - amarelo 

21 de maio – sábado 
Concentração às 14h45 - Quadra 
Externa 

3º ao 5º ano do EFAI Roupas esportivas e tênis. 

 3º ano EFAI – vermelho 

 4º ano EFAI – azul 

 5º ano EFAI – com a cor 
combinada em sala com os 
professores. 

 
Na parceria família e escola, contamos com a presença de todas as mamães para festejarmos esse dia 

especial, sob as bênçãos de Nossa Boa Mãe! 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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