
 

Natal, 15 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). 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 

 O recesso escolar possibilita para a comunidade educativa, estudantes, professores e familiares um 

importante descanso do corpo e da mente, para que possamos retomar a nossas atividades de modo 

eficiente. Dessa forma, após descansarmos neste período de julho, com uma pausa na rotina escolar para 

prática de atividades externas ao ambiente acadêmico e também prazerosas para a nossa realidade, a 

capacidade de raciocínio se renova frente aos novos desafios, assim como estamos prontos para darmos 

continuidade a muitas aprendizagens significativas.  

Diante disso, nosso Colégio Marista de Natal preparou-se para esperar os estudantes, como também 

os professores. Estes que irão participar de uma valorosa Jornada Pastoral Pedagógica, com o tema: 

“Educação Marista e suas Tecnologias”, no dia 18 de julho, compondo nove horas de formação educacional, 

para seguirmos firmes no que se refere à qualificação da ação pedagógico-pastoral da nossa escola.  

Sendo assim, os nossos estudantes serão acolhidos com alegria na terça-feira, dia 19 de julho, 

conforme calendário letivo de 2022. 

Em preparação para a volta às aulas, partilhamos com os senhores o calendário mensal com as 

atividades letivas do mês de julho.   

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 

01 a 18 • Recesso Escolar 

18 Segunda • II Jornada Pastoral Pedagógica 2022 - para os Educadores – Educação Marista e suas Tecnologias 

19 Terça  • Retorno às aulas 

20 Quarta • FC – CP/CA Planejamento para todos os segmentos – Maternal a 3ª série do EM  

21 Quinta • Reunião Geral de Pais – Orientação da Celebração – Crisma às 18h30, no Teatro Ir. Chanel 

23 Sábado  • Dia ANEC 

25 Segunda • City Tour Cultural – 3º ano do Ensino Fundamental  

26 Terça • Festival de Teatro 

27 Quarta • Apresentação do grupo de Teatro do SEAC para o 2º ano do Ensino Fundamental – Literário: País das 
Emoções 

• FC – Geral com a Diretoria  

28 Quinta • Diagnóstica II – 8º ano a 2ª série 
• Festival de Teatro 

29 Sexta • Global II 3ª série EM 

30 Sábado • EMJ – Encontro Marista de Jovens 

 

Informamos, ainda, que o calendário trimestral, enviado pelos NAPs, com as atividades avaliativas 

no início de cada Etapa/Trimestre, bem como os comunicados de detalhamento das atividades continuarão 

sendo tratados pelos respectivos NAPs dos vossos filhos(as).  

Além disso, reforçamos nossos veículos de comunicação para os quais são enviados todos os 

comunicados: e-mail cadastrado dos responsáveis no ato da matrícula, App Marista Conectado e site: 

https://marista.edu.br/natal/comunicados/. 
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Cientes da importância da parceria entre família e escola, sigamos em unidade na missão de educar 

cristãmente as crianças, os adolescentes e os jovens!   

Atenciosamente,  

 
 
 

Ir. Luiz André da Silva Pereira 
DIRETOR 


