Comunicado Nº 01/2021
Direção
Recife, 18 de janeiro de 2021.

INÍCIO DO ANO LETIVO 2021

DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Estimada Família Marista São Luís,
Esperançosos com a chegada de um novo ano, preparamos esse primeiro comunicado/2021 com
o objetivo de informá-la sobre alguns processos a serem desenvolvidos, ao longo deste ano, fortalecendo
o nosso modo de educar e de evangelizar, em sintonia com os ensinamentos de São Marcelino
Champagnat.
Nessa perspectiva, assumimos a formação de bons cristãos e de cidadãos comprometidos com a
construção de um mundo justo, solidário e sustentável como focos do nosso propósito educativo e
evangelizador.
1.

INÍCIO DAS AULAS 2021
As atividades letivas serão iniciadas, no dia 01 de fevereiro, com a acolhida aos(às)

educandos(as) novatos(as) da Educação Infantil ao Ensino Médio. No dia 02/02, receberemos os(as)
demais educandos(as) da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Médio; devido ao calendário das provas
do Sistema Seriado de Avaliação-SSA 1 e 2/UPE, o início das aulas para os(as) educandos(as) de 2º e 3º
anos do Ensino Médio ocorrerá, respectivamente, nos dias 03 e 04/02.
2.

COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS

110 ANOS DE VIDA E MISSÃO EM TERRAS PERNAMBUCANAS

No dia 06/02/2021, daremos início às celebrações pelos 110 anos do Colégio Marista São Luís.
Com você, queremos viver esses momentos repletos de significado e memória, mirando e fortalecendo
as possibilidades que cada um deles nos apresenta para CRESCER e APROFUNDAR o carisma marista.
3.

RETOMADA DAS APRENDIZAGENS

PRESENCIAL/HÍBRIDO

Reiniciaremos as nossas atividades presenciais, em modelo híbrido, garantindo o modelo híbrido
nesse percurso. A partir das avaliações, das observações e dos acompanhamentos realizados de outubro
a dezembro/2020, com a análise da realidade após o retorno das aulas presenciais, na modalidade
híbrida, fizemos os ajustes e investimentos necessários a fim de garantir que a transmissão e a recepção
das aulas ganhassem em qualidade e efetividade. As salas de aula continuarão organizadas por turma,
considerando a importância de garantir os vínculos e a singularidade de cada educando(a) com o grupo
de sua turma e com seus educadores. Para cumprir o protocolo de cuidado e segurança,

permaneceremos mantendo o distanciamento e considerando o total de estudantes por turma X a
capacidade de cada sala de aula. Nesse contexto, as turmas que não atenderem ao protocolo de
distanciamento por questões estruturais de espaço serão divididas em dois grupos, de segunda a sextafeira, e seguirão um rodízio alternado a cada dois dias e a cada semana. As aulas do integral (Ensino
Médio) e as atividades extracurriculares serão detalhadas e apresentadas para as famílias na primeira
semana de fevereiro.
4.

FORMAÇÃO DOCENTE

MARCO DA PROPOSTA MARISTA DE EDUCAÇÃO

Conscientes da importância de qualificar as práticas docentes, o Colégio Marista São Luís, por
intermédio da Gerência Socioeducacional do Marista Centro-Norte, desenvolve um programa de
formação continuada, para os seus educadores, de forma presencial e/ou através do Núcleo de Educação
a Distância

NeaD. Nessa perspectiva, ao longo deste ano, teremos como temática norteadora

As

Metodologias Ativas para a Gestão da Sala de Aula no Contexto do Ensino Híbrido , possibilitando aos
educadores agregar novos conhecimentos capazes de transformar o processo de ensino-aprendizagem
e, consequentemente, promover o engajamento de nossos(as) educandos(as), enquanto sujeitos
destinatários da missão Marista.
5.

INVESTIMENTO DO COLÉGIO EM TECNOLOGIAS
Objetivando fortalecer o percurso das aulas no modelo de ensino híbrido, o Colégio Marista São

Luís fez um investimento financeiro significativo na aquisição de equipamentos tecnológicos de última
geração (notebooks, data shows, caixas de som, aparelho de Chromecast, etc.) a serem instalados em
cada sala de aula a fim de garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
6.

NOVAS SALAS DE AULA DO ENSINO MÉDIO
A partir de 2021, os(as) educandos(as) do Ensino Médio ocuparão salas de aula que estão sendo

reformadas/transformadas para atender a um novo desenho arquitetônico com mobiliário e tecnologias
adequados às especificidades dessa etapa de ensino.
7.

MARISTA BILÍNGUE
Em 2021, o Programa Marista Bilíngue foi ampliado até o 5º ano do Ensino Fundamental na

perspectiva de preparar os(as) educandos(as)/cidadãos(ãs) que respeitem a multiculturalidade,
compreendam sua cidadania planetária e estejam prontos(as) para conviver em um mundo cada vez
mais integrado, inserindo-se no currículo através da aquisição do idioma em sintonia com o aprendizado
dos componentes curriculares de outras áreas de experiência e de conhecimento.

8.

PLANO DE FORTALECIMENTO DAS APRENDIZAGENS A PARTIR DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS
Ao final da suspensão das aulas, com o retorno ao presencial, foram aplicadas, aos(às)

educandos(as) da Educação Infantil ao Ensino Médio, avaliações diagnósticas visando verificar a
consolidação ou não dos objetos de aprendizagem desenvolvidos com as atividades pedagógicas on-line.
A partir dessa diagnose, estão sendo elaborados os planos de fortalecimento das aprendizagens que
serão implementados, ao longo do mês de fevereiro, a fim de que todos(as) os(as) educandos(as) possam
desenvolver de forma plena o que é esperado de cada um(a) ao fim do seu respectivo ano letivo. No caso
dos objetos de conhecimento não consolidados e que não se constituem como pré-requisitos para novas
aprendizagens, mas serão vivenciados durante este ano letivo, eles não constarão no plano de reforço,
uma vez que serão trabalhados ao longo do ano.
Rogamos as bênçãos protetoras de Deus, Maria e Champagnat sobre a sua vida, desejando que
esse novo ano reacenda a chama da esperança por dias melhores.
Fraternalmente,
Ir. Wellington Medeiros

Lucielma Ribeiro

Leonardo Gomes

Diretor

Vice-diretora educacional

Vice-diretor Administrativo
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