
 

 

Natal, 16 de março 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). 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal, em 2022, tem retomado, com agilidade, as suas atividades presenciais, 

considerando a importância da presença dos estudantes nas relações sociais, bem como no acompanhamento 
das diversas atividades que compõe o Projeto Educativo do Brasil Marista – de esporte, cultura, aulas 
temáticas, encontros pastorais, entre outros.  

Em consonância às ideias supracitadas, destacamos que, no momento, dentre as diversas propostas de 
ensino, há a realização das atividades planejadas, em calendário, para os sábados, dando relevância para 
as avaliações, os simulados, as revisões e as aulas temáticas. Tudo isso levando em consideração que o 
planejamento acadêmico tem ponderado aspectos pertinentes de retomada da aprendizagem dos estudantes 

neste período pós-atividades do modelo híbrido/remoto.  

Sendo assim, salientamos que a agenda letiva (cronograma e roteiro das avaliações, dos comunicados 
dos sábados letivos, das revisões, etc.) é encaminhada aos pais e/ou responsáveis por e-mail e por App, 
estando disponível, além disso, no site e na Plataforma Teams.  

Ademais, faz-se imprescindível apresentar orientações importantes relacionadas às atividades 
presenciais.  

Orientações importantes:  
1. Horário das avaliações – será indicado no comunicado encaminhado pela respectiva Coordenadora 

Pedagógica de seu filho(a). Vale ressaltar, por sua vez, que o horário terá início programado às 8 
horas, em sala de aula, e término, de acordo com a atividade.  

2. Cantina – estará aberta no horário de funcionamento escolar.  
3. Fardamento – será considerado o uso de qualquer camiseta Marista, considerando que o final de 

semana deve ser usado para colocar em ordem a lavagem dos uniformes.  
4. Portarias disponíveis para acesso à escola:  

 

Portarias 
Rua Apodi Rua Ceará-Mirim 

Segunda a sexta-feira Sábado Segunda a sexta-feira Sábado 

Abertura  06h15 06h15 6h15 6h15 

Fechamento   22h 14h  20h  13h  

 
Diante das informações evidenciadas neste comunicado, contamos com a compreensão e com a 

colaboração de todos para que possamos vivenciar este processo de retomada com tranquilidade e segurança.  

Agradecemos a confiança e a presteza de todos vocês, na certeza das bênçãos de Jesus, Maria 
Santíssima, a nossa Boa Mãe, e de São Marcelino Champagnat.  

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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