
 

 

 

 
 

 
Natal, 19 de agosto 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)  

 
Senhores Pais e/ou responsáveis, 

 
 

O Colégio Marista de Natal agradece o diálogo construído com a Coordenação Pedagógica sobre a 
aprendizagem dos estudantes neste período de transição da professora Priscilla Lilian, 4º ano B do Ensino 
Fundamental, para a nova professora da turma.  

Muito querida pelos estudantes, nossa professora Priscila prepara-se para a chegada do pequeno Davi. 
Diante disso, ela necessita de um tempo para seu descanso e, também, para preparação do seu parto.  

Sendo assim, para continuidade ao processo de aprendizagem dos estudantes do 4º ano B, assumirá a 
professora Rejane Rodrigues de França Correia, graduada em Pedagogia e Letras, com significativa trajetória 
de capacitação na área de Leitura e Escrita e de Processos Educativos, sendo, além disso, Especialista em 
Educação Infantil.  

É um momento de adaptação para todos! O acolhimento será importante neste período, tanto para as 
crianças quanto para a nova educadora. Por isso, precisamos contar com a parceria das famílias como forma 
de importante contribuição para um processo educativo rico e tranquilo.  

Dadas as ponderações, propusemos uma semana com intervenções, junto aos estudantes, em que serão 
trabalhados os aspectos socioemocionais e de aprendizagem, como descrevemos a seguir:  

1. Acolhimento realizado pela professora Cleide Moura, Coordenadora Pedagógica, para apresentação 
da nova professora, no dia 22 de agosto; 

2. Entrada da profissional de Orientação Educacional – Nuana Noronha, com a sensibilização e 
preparação das crianças para o processo de adaptação;   

3. Aplicação de atividade diagnóstica, que indicará habilidades e competências as quais necessitam de 
retomada dos conteúdos. Obs.: essa proposta não terá valor quantitativo, apenas referencial, para a 
continuidade da aprendizagem dos alunos e consolidação dos conteúdos. 

4. No período de 22 a 26 de agosto, serão realizadas retomadas dos conteúdos da II Etapa, de modo 
gradativo, com registros, para que os pais e/ou responsáveis possam interagir e acompanhar a 
dinâmica; 

5. Novos conteúdos serão apresentados aos alunos após o resultado da proposta de retomada (22 a 26 
de agosto), sob a orientação da Coordenação Pedagógica, garantindo um planejamento flexível;  

6. Realização de uma proposta lúdico-pedagógica, na qual as crianças participarão de atividades com a 
equipe e a professora. 

7. Encontro da professora com os pais e/ou responsáveis, no dia 22 de agosto, às 19h, na sala de aula 
do 4º B – sala 118; 

8. O processo de correção das avaliações aplicadas no período de 15 a 19 de agosto será conduzido 
pela equipe de professoras do 4º ano, responsáveis pela elaboração do planejamento e das 
avaliações. 

9. Aos pais e/ou responsáveis que necessitarem de atendimento individualizado, procederemos com 
agendamento nos horários de área, conforme indicação abaixo:  
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Dias Horários disponíveis para agendamento com Atailton e Tatiana 

segunda-feira 10h05 às 10h55 

terça-feira 9h15 às 10h05 

quarta-feira 8h05 às 8h55 e 9h15 às 10h05 

quinta-feira 9h15 às 10h05 

sexta-feira 7h15 às 8h05, 10h05 às 10h55 e 10h55 às 11h45  

 
 

Desejamos que a Boa Mãe cubra com seu manto protetor a nossa querida Priscila e o pequeno Davi. 
Pedimos a sua intercessão para que ele chegue com saúde para ser mais um a fazer a diferença na nossa 
sociedade, tão necessitada de Amor, de Solidariedade e de Afeto. 

Agradecemos aos senhores pela compreensão e confiança depositada na nossa Instituição, na certeza 
de caminharmos sempre juntos na consolidação da aprendizagem das nossas crianças, com as bênçãos de 
Marcelino Champagnat.  

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 


