COMUNICADO 007/NAP III

Natal, 09 de junho de 2022.
Estimados Pais e/ou Responsáveis,
O Colégio Marista de Natal estreita e reforça os laços importantes para o desenvolvimento dos nossos educandos,
em parceria com as famílias, que confiam no trabalho pedagógico desta Instituição. Diante disso, temos acompanhado a
trajetória do Componente Curricular de Matemática e informamos que algumas resoluções serão tomadas para a
reestruturação e para o prosseguimento da disciplina, com intervenções, junto aos estudantes do 7º ano do Ensino
Fundamental – Matutino.
Para essa reestruturação, comunicamos que o professor Júlio César Silva dos Santos não faz mais parte do nosso
quadro de educadores. Para o encaminhamento do Componente Curricular de Matemática, das Turmas do 7º ano A, B,
C e D, assume, no dia 13 de junho, segunda-feira, o profissional Marcelo Henrique Silva Pedroza, com vasta
experiência em sala de aula e no ensino de Matemática, que dará continuidade ao processo de ensino-aprendizagem
dessas turmas durante o ano letivo, com as seguintes ações:
Segunda-feira, 13/06

•
•

Planejamento e imersão no quadro de educadores.
Apresentação do novo professor aos estudantes.

Terça-feira, dia 14/06
Quarta-feira, dia 15/06

•
•

Início da condução do Componente em sala de aula - II Etapa de aprendizagem.
Reunião com os Pais e/ou Responsáveis para apresentação do professor Marcelo
e sua metodologia de ensino.
Local – Teatro Ir. Channel: 7º A e B - 18h às 18h40; e 7º C e D - 19h às 19h40.
Apoio Pedagógico para a retomada do conteúdo ministrado até o momento, no
contraturno, conforme cronograma abaixo.
Em caso de necessidade, avaliaremos a continuidade do cronograma de aulas de
apoio.
Dia 29/06 - Aplicada como sondagem – sem valor quantitativo.
Dia 09/08 – Aplicação da Parcial II Etapa (AV2) do Componente de Matemática
com aferição de nota. Em caso de falta, o estudante fará reposição de acordo com
o cronograma da II Etapa enviado no dia 26 de maio.
Demais componentes curriculares seguirão o referido cronograma de atividades –
II Etapa (semana de 27 a 30 de junho).

Junho - Dias 17, 21,
(sexta, terça e quinta)
Julho – Dias 22 e
(sexta-feira)
Parcial II Etapa (AV2)
Componente
Matemática

23

•

29

•

do
de

•
•
•

APOIO PEDAGÓGICO – 7º ANOS MATUTINO
DIA
Dias 17, 21, 23/06
Dias 22 e 29/07

HORÁRIO
14H
15H
16H
17H

TURMA
7A
7B
7C
7D

Contamos com a compreensão de todos.
Atenciosamente,

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA
DIRETOR

SALA
SALA 301
SALA 301
SALA 301
SALA 301

