
 

 

Natal, 02 de fevereiro de 2023. 
 

“O espírito de família remete à convivência e implica uma relação fraternal entre os 
integrantes da comunidade educativa, desafiando as escolas a serem espaçotempo de 
construção de relações interpessoais, de confiança recíproca e de corresponsabilidade.”  

(Projeto Educativo Brasil Marista – Cap. 3, p. 44) 

 

1ª REUNIÃO COM OS PAIS/RESPONSÁVEIS – 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Iniciamos a I Etapa do ano letivo 2023. Diante disso, para conhecimento dos processos que permearão 

a presente etapa, convidamos as famílias para um encontro com a equipe técnica e com os educadores de 
seus filhos.  

Sabemos da importância de estreitarmos cada vez mais a relação entre família e escola. As nossas 
reuniões, portanto, consistem em momentos de extrema importância para todos nós. Nesse sentido, contamos 
com a presença de todos em nossa primeira reunião.  

Abaixo, segue o cronograma relativo ao momento com os pais e/ou responsáveis e com a equipe 
técnica/pedagógica. 

 

DIA/HORÁRIO ANO LOCAL ETAPAS DA REUNIÃO 

 
07/02  

18h às 18h50 

 
5º ano 

F, G, H 

 

F sala 106 

G sala 107 

H sala 108 

 

Primeiro momento:  

I. Oração;  
II. Apresentação da equipe técnica; 
III. Rodízio da equipe técnica e dos professores por área 

do conhecimento; 
IV. Pauta:   

• Novo modelo avaliativo; 

• Rotina de estudos e importantes recursos de 
acompanhamento: agenda, atividades de casa e 
de classe, uso da Plataforma Iônica;   

• Projetos pedagógicos (Mostras);  

• Procedimento de correção de atividades pelos 
professores; 

• Literário da etapa;  

• Horários de entrada e de saída (atraso, falta por 
motivo de doença, saída antecipada, entre outros 
casos); 

• Importância do uso do fardamento escolar.  

07/02 
19h às 19h50  

5º ano 

C, D, E 
C sala 106 

D sala 107 

E sala 108 

 

 
07/02 

20h às 20h50  

 
5º ano 

A, B 

 
A sala 106 

B sala 107 

 

 
Desejamos que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe nos abençoem sempre na missão de educar 

as crianças, os adolescentes e os jovens a nós confiados. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 001/NAP III 


