
 

 
Natal, 08 de setembro de 2022. 

 
O multiculturalismo opta por processos educativos inclusivos, via currículos que incorporam “as tradições 
culturais dos diferentes grupos culturais e sociais”. 

Projeto Educativo Brasil Marista, pág. 53 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

O CINEMAR é um projeto desenvolvido pelas turmas da 2ª série do Ensino Médio, que visa criar, na escola, as 
condições para o desenvolvimento do pensamento crítico acerca dos conteúdos do currículo básico comum e dos temas 
transversais, assim como apoiar o professor na sua prática de ensino de literatura, história, arte, entre outras. O projeto 
utiliza a linguagem cinematográfica como ferramenta de aprendizagem, resultando na produção de curta-metragem de 
grande criatividade e qualidade. 

A exibição dos filmes do CINEMAR 2022 – FESTIVAL DE CINEMA DO COLÉGIO MARISTA DE NATAL –acontecerá 
no Cinépolis, Natal Shopping, no dia 20 de setembro, às 08h30min, com retorno previsto ao colégio às 13h30min. 

O valor para participação no festival é de R$ 45,00, custeando o traslado para o Natal Shopping, além da entrada, 
da pipoca e da bebida no cinema. Os ingressos deverão ser adquiridos no espaço de convivência do colégio, por meio da 
empresa MANDACARU, nos dias 14 e 15 de setembro (quarta-feira e quinta-feira), no horário das 10h às 13h30min.  

No dia 24/09 (sábado), realizaremos uma sessão especial para os pais, responsáveis e convidados, às 10h30min, 
no Cinépolis, Natal Shopping. Por sua vez, para essa sessão acontecer, precisamos de uma adesão mínima. Então, 
solicitamos que as famílias manifestem seu interesse por intermédio do cupom abaixo, para verificarmos a disponibilidade 
para efetivação da sessão.  

O cupom de confirmação (sessão do dia 24/09) deve ser entregue à Coordenação até o dia 13 de setembro. O custo 
para a referida sessão será de R$ 25,00, envolvendo entrada, pipoca e refrigerante ou suco. O pagamento, também, 
acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, no horário das 10h às 13h30min com a Mandacaru, no 2º Andar, próximo a 
Coordenação Disciplinar do Ensino Médio. Além disso, é importante escolher o pacote de filmes a ser assistido.  

 

Segue abaixo tabela com a seleção dos nomes dos filmes:  
SALA A SALA B 

8 DE COPAS OLHOS DE RESSACA 

SCHÄDEL ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE 

A MORTE DA PETÚNIA UMA VISITA INESPERADA 

HISTÓRIAS DE BAR O CASAMENTO IMPERFEITO 

TRÊS TESOUROS PERDIDOS ENTRE CARTAS 

 

Ademais, informamos que o Espetáculo de Premiação dos Melhores do CINEMAR 2022 acontecerá no dia 08 de 
outubro (sábado), às 19h, no Teatro Ir. Channel, com entrada gratuita. 
 

Atenciosamente,  
 

 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

PREENCHA, DESTAQUE E DEVOLVA À COORDENAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO – CINEMAR 2022 
 
Eu, ______________________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno 
(a) _________________________________________________________, estudante da 2ª série do Ensino Médio, da 
turma ___________, solicito a quantidade de _______ ingressos para a sala de exibição _____ dos filmes concorrentes 
ao CINEMAR 2022, a serem exibidos no dia 24 de setembro (sábado), às 10h30min, no Cinépolis, Natal Shopping. 

 
Natal, _____ de ________________ 2022.  

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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