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Direção
Recife, 23 de abril de 2020.

"Nunca ousaria empreender uma coisa, sem que antes
a tivesse recomendado a Deus na oração. "
(São Marcelino Champagnat)

AMPLIANDO E FORTALECENDO O DIÁLOGO ESCOLA-FAMÍLIA
Todos estamos acompanhando a situação em que se encontra o cenário da pandemia provocada
pelo novo coronavírus, nos trazendo o maior desafio que vem sendo enfrentado pelos sistemas de saúde
do mundo, a COVID-19. Desde seu início, o Marista Centro-Norte acompanhou os protocolos de saúde e
segurança, bem como os decretos e resoluções relacionados à educação, expedidos pelos órgãos
competentes, fundamentando neles nossas decisões, posicionamentos e ações. Reafirmamos, aqui, nossa
preocupação primeira de salvaguardar a vida de nossos estudantes e seus familiares, dos colaboradores
Maristas e suas respectivas famílias, e sobretudo, contribuir para conter a velocidade do contágio
e, consequentemente, a não sobrecarga do sistema de saúde.
Para o Marista, a prioridade é garantir o acesso à educação. Nesse contexto, nas cidades em que
não tivemos determinação de antecipação de férias, nossos colégios têm sido destaque com as aulas
online, em tempo real, uma vez que implementamos, com agilidade, medidas urgentes para que
pudéssemos dar sequência ao calendário escolar, de maneira remota: elaboração de manuais com
normatização e orientações para início das aulas online para famílias, docentes e equipes pedagógicas;
investimento em educação tecnológica e formação de docentes. São mais de 3 mil salas virtuais em
funcionamento e mais de 2 mil docentes certificados pela Microsoft. Nossas Unidades Educacionais
despontam, nos principais veículos de imprensa das cidades, pela atuação com as aulas online no
ambiente virtual de aprendizagem Teams.
Compreendemos que esse cenário favorece o surgimento de inúmeras dúvidas e vimos, por meio
desse, esclarecer aquelas que têm chegado às nossas equipes, de maneira mais frequente.
CARGA HORÁRIA
Por ser uma novidade tanto para professores, quanto para estudantes, o Marista iniciou as aulas
online, com carga horária distinta e apropriada para cada faixa etária, de acordo com o segmento,
considerando as diferentes fases de desenvolvimento, as etapas de assimilação de competências e
habilidades, a maturidade e a capacidade de concentração para a modalidade virtual. Passada a adaptação
inicial, gradativamente, haverá adequação de carga horária, quando identificada a sua necessidade e
possibilidade.

No Marista São Luís, estamos no processo de planejamento com as equipes técnica e docente,
retomando e priorizando os conteúdos curriculares e definindo as metodologias que serão
aplicadas/vivenciadas no retorno às aulas em maio/2020.
A cada semana, (re)avaliaremos o percurso a fim de ajustar o que se faz necessário, modificar o
que não deu certo, sempre, com a intenção de fazer o melhor possível, nesse momento, em que todos nós
nos abrimos a novas aprendizagens.
REPOSIÇÃO
As aulas online podem ser consideradas como parte integrante da carga horária letiva e estão
sendo realizadas com controle diário de frequência. O Marista aguarda regulamentação do Conselho
Nacional de Educação que já emitiu parecer favorável. Além disso, reforçamos que o novo calendário do
ano letivo 2020 será divulgado, imediatamente após a retomada das aulas presenciais, com otimização
dos dias disponíveis para as reposições de aulas necessárias, conforme os princípios maristas e as
disposições legais. Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê reposição de duas
no, de
sábados, de reprogramação de período de férias e, eventualmente, avanço para o ano civil seguinte para
realização de atividades letivas; ampliação da jornada escolar diária, por meio de acréscimo de horas em
um turno ou utilização do contraturno par
tempos de quarentena, é a opção mais adequada para que a escola siga avançando no desenvolvimento
da aprendizagem dos nossos estudantes, evitando lacunas no retorno das aulas presenciais.
EDUCAÇÃO INFANTIL
Para o Marista, para além da obrigatoriedade de carga horária mínima para o segmento da
Educação Infantil, há um compromisso com a educação evangelizadora, parte integrante da missão
Marista. Temos consciência de que, principalmente, para os menores, a vivência presencial é de
fundamental importância, no entanto, hoje, o virtual se configura como a única solução viável. Nesse
tempo, no qual o processo de ensino-aprendizagem é desafiado a se reinventar, o uso da plataforma
Teams proporciona momentos de construção coletiva, em que podemos, diariamente, estar juntos das
nossas crianças, na escuta, no diálogo e no cuidado, acompanhando a evolução de cada uma delas nos
campos de experiências previstos nas Diretrizes Curriculares Maristas para cada faixa etária, mantendo a
aproximação delas, mesmo virtualmente, com o universo escolar.
Nesse contexto, é que o Marista, além das atividades direcionadas, optou pelas aulas online
também para as crianças da Educação Infantil, mesmo antes da recomendação do Conselho Nacional de
reduzir as eventuais perdas para as crianças, sugere-se permitir a realização de atividades pedagógicas
não presenciais enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às
crianças e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais, e prorrogar o
atendimento ao fim do período de emergência, acompanhando o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino

FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR
O Colégio Marista São Luís, seguindo as orientações legais e sindicais, antecipou o recesso escolar
de janeiro de 2021 para o período de 18 a 31 de março de 2020 e o período das férias escolares, de julho
para abril.
Sendo assim, restabelecidas as atividades normais, teremos a reposição das aulas durante o mês
de JULHO/2020 (01 a 30/07/2020) e, caso essa compensação não seja suficiente para a observância da
carga horária mínima anual estabelecida na LDB, será utilizado o período de 02 a 15/01/2021, na
proporção necessária para o integral cumprimento dessas disposições quanto à regra das horas letivas.
AVALIAÇÕES / PROVAS
O Marista está acompanhando as regulamentações do Conselho Nacional de Educação e
Secretarias Estaduais de Educação. Nesse momento, nossa preocupação está na excelência das aulas
online e na adaptação de nossos estudantes a essa modalidade remota. Em breve, anunciaremos a maneira
como iremos proceder em relação às avaliações (provas), com a garantia da retomada dos conteúdos
trabalhados de maneira virtual e a consolidação da aprendizagem.
No Estado de Pernambuco conforme orientações emitidas, pelo Conselho Estadual de Educação CEE/PE, na Resolução no 3, de 19 de março de 2020,
aprendizagem havidos com as atividades extraordinárias deverão aguardar o retorno do funcionamento
das instituições de Educação, para a sua realização presencial (ART. 4 o

no Marista São Luís,

vamos primar, agora, pela possibilidade de estarmos próximos e juntinho de nossos estudantes,
garantindo aprendizagens e fortalecendo os vínculos socioemocionais tão necessários neste momento de
distanciamento social.
Caso haja alguma atualização dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação a respeito do tema,
o Colégio Marista São Luís adequará seu posicionamento às novas orientações.
MENSALIDADES
O Marista concedeu, no período de isolamento social, isenção de 100% das taxas de atividades
extracurriculares de esporte, arte e cultura, bem como as taxas de contraturno (tempo integral).
Conforme elencamos, nossos docentes e colaboradores permanecem atuando e as principais
despesas do Colégio estão relacionadas à folha de pagamento dos docentes, equipes pedagógicas e
administrativas que continuam trabalhando remotamente para garantir a qualidade das aulas online, além
do pagamento de nossos fornecedores. Além disso, como afirmamos, anteriormente, no tópico reposição,
no retorno às atividades presenciais, o Colégio terá gastos extras. Por isso, a necessidade de manutenção
das mensalidades contratadas no ensino regular. No entanto, sabemos dos desafios que teremos que
enfrentar e estamos trabalhando com firmeza, em parceria com as famílias, para minimizar as dificuldades
existentes. O Marista está aberto ao diálogo para compreender o contexto econômico familiar de cada
estudante e disponibiliza uma central de relacionamento exclusiva para esse momento, com atendimento,
das 8h às 18h, de segunda a sexta, pelos telefones:
(81)98291-5555
(81)98294-8980
0800-327-6226
(61)3003-6226

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A parceria família-escola é de fundamental importância para o Marista. Nesse contexto, nos
próximos dias, as famílias de nossos estudantes receberão convite com link de acesso para responder a
uma pesquisa de satisfação a respeito das aulas online. Contamos com a participação de todos para que
possamos promover melhorias, a partir das contribuições relacionadas a diferentes aspectos.
ROTINAS E ORIENTAÇÕES DAS AULAS-ONLINE
A partir de amanhã, 24 de abril, iniciaremos o envio de orientações objetivas sobre as aulas online
(horários, metodologias, suporte etc).
Conscientes da missão MARISTA de educar e evangelizar nossas crianças, adolescentes e jovens,
continuemos firmes nos ensinamentos de nosso fundador, São Marcelino Champagnat, e peçamos a Deus
sabedoria e discernimento para que possamos celebrar a alegria do reencontro presencial.

Atenciosamente,

Ir. Wellington Medeiros

Lucielma Ribeiro

Leonardo Gomes

Diretor

Vice-Diretora Educacional

Vice-Diretor Administrativo

