
 

 
Natal, 20 de julho de 2022. 

 

Estimados Pais e/ou Responsáveis, 
 

É chegado o retorno das atividades letivas, e, desde já, desejamos um II semestre tranquilo e harmônico 
a todos. Além disso, informamos que nosso currículo está preparado para oportunizarmos vivências importantes 
as quais fortalecerão, ainda mais, a aprendizagem e o repertório sociocultural dos nossos educandos. 

Para este retorno, manteremos uma rotina de estudo com foco na qualidade das experiências em sala de 
aula, bem como na continuidade dos espaços de atendimentos aos pais e/ou responsáveis, para 
fortalecermos, cada vez mais, a parceria entre escola e família, priorizando uma caminhada acadêmica de 
excelência e virtude. Pensando na consolidação efetiva dessa parceria, reforçamos abaixo os nossos contatos 
para informações e suportes. Por fim, estimamos um feliz retorno para os nossos alunos e as suas famílias!  

 
➢ Coordenação Pedagógica do 5º ao 7º ano - Jeane Bezerra Gomes da Silva Espínola - responsável 

pela condução das aulas e pelo acompanhamento dos professores. Em caso de necessidade sobre 
a condução do processo pedagógico, tratativas e posturas do educador, atividades, ligar para – (84) 
4004-5033 / (84) 9.8125-0460. 

➢ Orientação Educacional do 5º ano - Nuana Noronha Fernandes Filomeno - responsável pela 
condução da aprendizagem dos estudantes. Se o assunto diz respeito à aprendizagem do educando, 
à participação do estudante nos espaços pedagógicos, bem como ao acompanhamento dos 
estudantes com Necessidade Especiais, entrar em contato com – (84) 4009-5011 / (84) 9.8113-
6697. 

➢ Auxiliar de Apoio 5º ano - Karina Meneses Silva - responsável pelos assuntos relacionados ao 
esquecimento de material, à entrega de lanche, à saída antecipada, à agenda virtual ou a qualquer 
outro assunto que não esteja especificado acima. Para fazer contato, tratar com – (84) 9. 8108-5318. 

➢ Orientação Educacional do 6º e 7º ano - Eneida Lustosa - responsável pela condução da 
aprendizagem dos estudantes. Se o assunto diz respeito à aprendizagem do educando, à 
participação do estudante nos espaços pedagógicos, bem como ao acompanhamento dos 
estudantes com Necessidade Especiais, entrar em contato com – (84) 4009 -50 30 / (84) 9.8119-
6858. 

➢ Auxiliar de Apoio 6º e 7º ano - Lorena Talize da Silveira Tomaz - responsável pelos assuntos 
relacionados ao esquecimento de material, à entrega de lanche, à saída antecipada, à agenda virtual 
ou a qualquer outro assunto que não esteja especificado acima. Para fazer contato, tratar com – (84) 
9.8108-5318. 

➢ Assistente Pedagógico do 5º, 6º e 7º ano - Marlos Domingos Colpo: 4009-5027/9.8157-6508 / 
Guilherme Valério de Jesus: 4009-5027/9.8186-7844 - responsáveis pela condução da disciplina 
escolar. Se o assunto for sobre atrasos, indisciplina, saída antecipada ou desentendimento entre 
estudantes que necessite de orientação de um profissional, ligar para os números acima.  

 
Que Jesus Cristo, por intercessão da Boa Mãe, Maria, e de São Marcelino Champagnat, abençoe a todos 

hoje e sempre!  
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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