
 

 

 

 
 

 
Natal, 15 de fevereiro de 2023. 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Marista de Natal prepare-se para comemorar a alegria do carnaval. Como já é tradição, nesta sexta-feira (17/02), 

o colégio realizará o Majestoso CarMarista 2023, um momento festivo-carnavalesco para os nossos educandos.  

A festa contará com Escola de Samba Águia Dourada, orquestras de frevo, Maracatu Raízes de Ouro, bandas 
carnavalescas e trio elétrico, além do nosso Grupo de Dança Popular e do nosso Grupo Percussaê.  

 
ORIENTAÇÕES SOBRE O CARMARISTA 2023: 

 
1. No dia 17/02, não teremos aulas nas escolinhas do SETE e SEAC e retornaremos às nossas atividades na 

quinta-feira (23/02/2023). 
2. No dia da festa, os educandos do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental poderão vir à escola fantasiados ou 

caracterizados.  
3. Os educandos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio poderão caracterizar-se no momento 

anterior ao início da nossa festividade carnavalesca.  
4. As fantasias devem agregar valor ao evento e ao período cultural celebrado. Recomendamos o respeito às 

culturas, religiões e etnias ao se preparar a fantasia ou o adereço.  
5. Os estudantes devem chegar à escola, normalmente, às 7h15 (turno matutino) e às 13h15 (turno vespertino).  
6. Para uma festa sem contratempos e eventuais problemas, os confetes e as serpentinas são permitidos, contudo, 

só podem ser utilizados nos espaços apropriados e sinalizados.  
7. Os sprays, jatos de água, espadas ou brinquedos que prejudiquem a integridade física do outro não são 

permitidos.  
8. As nossas atividades carnavalescas encerram-se de acordo com o turno do educando. 
9. A programação do nosso evento acontecerá no Espaço de Convivência e na Quadra Externa (desfile das 

agremiações), nos seguintes horários: 
 

SEGMENTO MATUTINO VESPERTINO 

Do 2º ao 7º ano - Ensino Fundamental Das 10 às 11h Das 15h às 16h 

Do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série 
do Ensino Médio 

Das 12h às 13h20 Das 16h às 17h 

 
Para abrilhantar, ainda mais, a nossa festa, os pais e/ou responsáveis são convidados a assistir e a participar do 

evento no horário estipulado na tabela acima. Sendo assim, informamos que, após o desfile das agremiações, haverá a 
finalização das atividades carnavalescas com o Bloco da Família Marista. Lembramos que não será permitida a entrada 
dos responsáveis aos locais de concentrações das agremiações. Os familiares, ao chegarem ao colégio, precisam garantir 
o seu lugar nas cadeiras dispostas no corredor da alegria, para assistirem ao desfile dos educandos. Logo após, com 
sinalização da equipe responsável, os senhores podem acompanhar a festa caindo na folia com os seus filhos. 

Para haver melhor mobilidade nos estacionamentos, solicitamos que a família de cada educando se reúna para vir 
à escola em um único veículo. Pedimos, também, o respeito às vagas preferenciais, garantindo, assim, o acesso e o 
divertimento a todos. 

Aproveitamos para desejar um carnaval de muita paz e alegria, bem como um feriado com momentos prazerosos, 
seguros e saudáveis. 

 
Contamos com a presença e participação de todos! 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 

COMUNICADO 010/SEAC 


