
 

 
Natal, 21 de julho de 2022. 

 
A educação é um processo cultural, social e político por meio do qual se articulam macro 
e micropolíticas e se produzem conhecimentos, saberes, valores e relações de poder.  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, p.51). 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

 
Conforme reunião realizada, em 30 de maio de 2022, pela equipe do Programa Marista Bilíngue com os 

pais dos educandos do 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, segue, o registro de como acionar o código 
de ativação para acesso aos recursos on-line do material “Super Minds 4”, bem como a data de início da Oficina 
de Inglês. 

Com a ativação do código presente no workbook, os educandos poderão intensificar a rotina de estudo 
semanal, realizando atividades on-line, e observar a evolução na aquisição da segunda língua, bem como 
divertirem-se com jogos educativos referente ao conteúdo.  

Neste momento, registramos o modo de uso do Código de Ativação:  

• Acesse: www.cambridgelms.org/primary 

• Clique: Register. 

• Responda às questões. 

• Os pais ou responsáveis receberão um e-mail. 

• Siga as instruções do e-mail. 

• Faça login e digite seu código de ativação. 
 

Além disso, em relação à Oficina de Inglês, será feito um mapeamento pela professora do PMB, com 
identificação dos alunos com dificuldades. Esses alunos serão encaminhados para frequentar as aulas de apoio 
de língua inglesa nas sextas-feiras, sempre no contraturno. 

Início do Apoio: 29/07/2022 - avaliado trimestralmente.  

GRUPOS HORÁRIOS/TURMAS HORÁRIOS/TURMAS PROFESSORAS 

1º GRUPO – 
ESTUDANTES DO 

VESPERTINO 

8h às 9h15 
TURMAS E e F 

9h30 às 10h45 
TURMAS G, H e I 

Ana Patrícia 

2º GRUPO – 
ESTUDANTES DO 

MATUTINO  

14h às 15h15 
TURMAS A e B 

15h30 às 16h45 
TURMAS C e D 

Marcelle Sayuri 

  
Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe abençoem nossas aulas e fortaleçam a aprendizagem dos 

nossos alunos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 008/NAP II 

http://www.cambridgelms.org/primary

