
 

Comunicado Nº 08/2021 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental   
 

Recife, 01 de março de 2021. 
 

COMUNICADO DE MARÇO 

(Educação Infantil e 1º ano EF) 
                                                                                                      

Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que 

Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos 

em frente,  

 Santa Dulce dos Pobres  

Estimada Família: 
 

Nesta Casa Educativa, a formação integral de cada educando(a) é realizada em torno dos princípios 

fundantes da Pedagogia Marista, por meio de um olhar cuidadoso e amoroso que visa desenvolver os 

verdadeiros pilares de uma educação para a vida em movimento crítico e criativo. Siga de perto nossos 

passos e se envolva conosco, pois há um novo começo a cada novo mês letivo.  

Aproveitamos esse espaço de comunicação para agradecer a presença no nosso Primeiro Encontro 

Escola-Família 2021, fortalecendo sempre mais o diálogo entre escola-família, junto a cada professora 

do(a) seu(sua) filho(a). 

Pedimos sua atenção para alguns lembretes e informativos do mês de março que apresentaremos 

a seguir. 
 

➢ SEMANA PASTORAL MARISTA  com o tema Conectados pela força do amor!  e o lema 

, esta semana será vivenciada no período de 01 a 05 de 

março, instigando-nos a estabelecer conexões que nos tornem mais humanizados em nossas relações, 

tendo o amor como catalizador de novas relações pautadas pelo diálogo, pelo respeito e pelo cuidado. 

Romper barreiras e construir pontes é o convite à vivência da cultura do encontro pela consciência de 

que somos corresponsáveis uns pelos outros. 
 

➢ HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA NO CONTEXTO HÍBRIDO  reforçamos a atenção com os horários de 

entrada e saída dos(as) nossos(as) estudantes, por turma, objetivando cuidado e organização diante 

dos protocolos, respeitando os intervalos entre os anos, no sentido de evitar aglomeração. 

 

ANO/SÉRIE ENTRADA SAÍDA 

1º ANO EF 7h às 7h15 11h55 

1º e 2º ANOS EI 7h15 às 7h30 11h45 

Maternal II e III 7h30 às 7h45 11h30 

1º ANO EF 13h às 13h15 17h55 

1º e 2º ANOS EI 13h15 às 13h30 17h45 

Maternal II e III 13h30 às 13h45 17h30 



 

➢ CUIDADO E COMPROMISSO  reafirmamos a importância de NÃO enviar para o Colégio, crianças com 

quadro gripal e/ou com alguma queixa relativa à saúde, bem como aquelas que tiveram contato com 

alguém próximo que testou positivo para Covid-19. Estamos em um momento ainda maior de cuidado 

e compromisso. 
 

➢ PAIXÃO DE CRISTO (Cristo é a nossa paz) - O Colégio Marista São Luís realizará a encenação da Paixão 

de Cristo - Cristo é a nossa paz. O roteiro elaborado, especialmente, para exibição pela internet, remonta 

os principais momentos da vida e morte de Jesus Cristo, fazendo um paralelo com o encontro de ex-

alunos(as) maristas em memórias vividas na primeira sede dos Irmãos Maristas em Recife. Vamos 

reviver a história de Jesus e refletir sobre amor, amizade e respeito às diferenças, celebrando também 

os 110 anos do Colégio Marista São Luís.   
 

DATA/DIA: 31/03 (quarta-feira) 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Youtube Colégio Marista São Luís 

 

Segue o cronograma pedagógico com as atividades do mês de março: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DATAS MARÇO OBSERVAÇÕES 

01 a 05 • Semana Pastoral Marista. Aula 

06 • Data Magna de Pernambuco. Feriado 

31 

• Comemoração da Páscoa no Colégio. Aula 

• Paixão de Cristo - Cristo é a nossa paz. 

Horário: 19h 

Local: Youtube Colégio  

Marista São Luís 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro                                                                        Suyenne Macedo 

Vice-diretora Educacional                                              Coordenadora Pedagógica  NAP I  
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