
 

 
Natal, 14 de março de 2023. 

 
A cultura é um processo de construção humana que produz 
mundos-artefatos-sujeitos, gerado no complexo das relações 
cotidianas e se efetiva na superação do que é dado como 
natural. (Projeto Educativo do Brasil Marista, p. 52). 

 

Saint Patrick´s Day – Projeto do Programa Marista Bilíngue 
 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

 

O Saint Patrick's Day celebra o Dia de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda e um dos missionários 
cristãos mais bem-sucedidos na história. A data tem origem católica e é comemorada em 17 de março, dia em 
que se acredita ter acontecido o falecimento do santo. 

No Brasil, o Dia de São Patrício, também, é comemorado em algumas comunidades irlandesas. As 
pessoas se vestem com trajes verdes e fazem uma longa caminhada festiva. O verde representa o trevo de 
três folhas, principal símbolo para caracterizar esse feriado amplamente comemorado na Irlanda e em todo o 
mundo. A lenda diz que São Patrício utilizou a planta de três folhas para explicar a Santíssima Trindade (Pai, 
Filho e Espírito Santo) aos irlandeses pagãos.  

Diante desse contexto, o Colégio Marista de Natal informa que o Programa Marista Bilíngue irá 
comemorar, no dia 17 de março de 2023, o dia de São Patrício com todos os estudantes da Educação Infantil 
ao 4º ano EFAI. Na ocasião, faremos um grande desfile no pátio de nossa escola, nos seguintes horários:  

• Educação Infantil: 7h30 (turno matutino) / 16h30 (turno vespertino) 

• Ensino Fundamental:9h30 (turno matutino) / 15h (turno vespertino) 

Comunicamos, ainda, que este será um evento interno, bem como todos os educandos deverão estar 

vestidos com roupas verdes ou usar algum acessório verde que remeta à celebração. Enfatizamos, perante o 

exposto, que, após o desfile, os estudantes continuarão em sua rotina de aula normal.  

Que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe abençoem nossas aulas e fortaleçam a aprendizagem dos 
nossos educandos. 

 
Atenciosamente,  
 

 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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