
 

 
Natal, 13 de maio de 2022. 

 
O currículo, em seu contínuo movimento de construção para a Educação Infantil, 
para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, considera contribuições e 
conquistas sociais, culturais, políticas, econômicas, científicas e educacionais.  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, p.18). 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

O Colégio Marista de Natal segue com as retomadas de seus projetos presenciais, garantindo aos 

estudantes espaços privilegiados de atividades que oportunizam uma formação integral de seus estudantes, 

concebendo em seu “espaçotempo” de educação a garantia de evangelização, de produção e circulação de 

culturas, de elaboração e reelaboração de saberes, conhecimentos e de vivências que fortificam a formação 

humana com base nos valores cristãos. 

Nossos estudantes, do 6º ano do Ensino Fundamental até a  3ª série do Ensino Médio, viveram o Projeto 

JIM – Jogos Internos Maristas - no período de 06 a 13 de maio e, com ele, a experiência esportiva de aprender 

com a alegria e respeito, experimentando nas quadras o jeito marista de educar.  

Nossos estudantes estão de parabéns, nos encheram de orgulho porque mostraram que os valores 

importantes, que dignificam a vida, estão presentes em seus gestos e em atividades.   

Dessa forma, nesta segunda-feira, dia 16 de maio, nossos educandos voltarão, em sua totalidade, com 

as rotinas de estudo, continuando com as atividades regulares.   

Algumas orientações importantes:  

1. Organize seu material escolar com antecedência para que sua participação nas aulas seja ainda mais 
produtiva; 

2. Verifique, com tempo hábil, a preparação de seu fardamento da diária – camisa, calça e tênis; 
3. Fique atento (a) a sua pontualidade – Matutino: 7h15 em sala e  vespertino: 13h15 em sala; 
4. Lembramos que iniciamos nossas atividades com o momento de oração! Em nosso colégio é uma 

prática que todos - estudantes, pais e/ou responsáveis e colaboradores - acompanhem o momento 
oracional. Não é permitido que haja circulação nas galerias até o término da oração.    

 

Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe abençoem-nos sempre na missão de educar as crianças, 
os adolescentes e os jovens a nós confiados!  

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 022/DIR 


