
 

 

Comunicado Nº 22/2021 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

 

Recife, 17 de março de 2021. 

 

COMUNICADO SOBRE AS ATIVIDADES REMOTAS NO MARISTINHA 

(Educação Infantil e 1º ano do EF) 

 

 

Prezada Família Marista São Luís: 

 

Levando em consideração o novo decreto do Governo do Estado de Pernambuco, divulgado no dia 

15 de março, que suspenderá as aulas presenciais no período de 18 a 28/03/2021, seguem algumas 

orientações pedagógicas que consideramos importante ressaltar: 

 

I. SALAS VIRTUAIS (ACESSO) 

As aulas acontecerão de forma remota/on-line e os responsáveis deverão acessar a sala virtual, 

correspondente à turma do(a) seu(sua) filho(a), na plataforma Teams. Segue o passo a passo. 

 

PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: 

 

✓ Acesse a loja de aplicativos correspondente de seu aparelho (Google Play ou Apple Store). 

✓ Procure pelo aplicativo Teams. 

✓ Instale normalmente. 

✓ Após instalar o aplicativo, o(a) estudante deve entrar com suas credenciais para acessar todas as 

funcionalidades. 

o Login: matrícula@marista.g12.br (EX.: 210123456@marista.g12.br) 

o Senha: CPF do responsável financeiro + Br (EX.: 123456789100Br) 

 

PARA COMPUTADORES 

 

✓ Acesse o site office.com 

✓ Insira suas credenciais para acessar 

o Login: matrícula@marista.g12.br (EX.: 210123456@marista.g12.br) 

o Senha: CPF do responsável financeiro + Br (EX.: 123456789100Br) 

✓ Procure pelo programa Teams. 

 

Obs.: Depois, é só acessar/entrar na sala virtual desejada (ex. 210  EF-1ºA-M - 2021)  turma do(a) 

seu(sua) filho(a). 
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II. HORÁRIO DAS AULAS REMOTAS 

Os horários das aulas virtuais corresponderão ao mesmo tempo das aulas híbridas. Observem a 

tabela abaixo. 

 

ANO/SÉRIE INÍCIO DA AULA 
TÉRMINO DA AULA 

1º ano A-EF (Renata) e   

1º ano B-EF (Mariana) 
7h15 

 

11h55 

1º ano A-EI (Bruna),   

2º ano A-EI (Marilene) e 

2º ano B-EI (Manuela) 

7h30 

 

9h30 

Maternal III A (Catarina) e 

Maternal III B (Sheila) 
7h45 

 

9h15 

Maternal II A (Ludmila)  7h45 
9h 

1º ano C-EF (Danielle), 1º ano 

D-EF (Tânia) e   

1º ano E-EF (Luiza) 

13h15 

 

17h55 

1º ano B-EI (Wanessa),   

2º ano C-EI (Silvana),  

2º ano D-EI (Patrícia) e 

2º ano E-EI (Tayana) 

13h30 

 

15h30 

Maternal III C (Jaqueline) e 

Maternal III D (Mariana) 
13h45 

 

15h15 

Maternal II B (Manuela)  13h45 
15h 

 

III. MATERIAIS INDIVIDUAIS 

Esse ano, por conta dos protocolos, passamos a adotar medidas diferentes com relação aos 

materiais individuais dos(as) estudantes. A maioria deles fica na bolsa pessoal do(a) educando(a), indo 

para casa e voltando todos os dias para o Colégio. Dessa forma, materiais como estojo, livros, cadernos, já 

se encontram com as crianças. No entanto, caso seu(sua) filho(a) não esteja com os mesmos, orientamos 

que venham buscar no  Colégio, no dia de hoje 17/03 (quarta-feira) até às 17h30, para que ele(a) possa 

acompanhar as aulas e atividades nesse período de suspensão das aulas presenciais. 

 



 

 

IV. FICHAS DE ATIVIDADES 

As fichas de atividades, referentes ao período de 18 a 28/03, serão enviadas para casa no dia de 

hoje (17/03) para as crianças que estiverem presencialmente no Colégio. A coordenação já enviou as fichas 

dessa semana e enviará as demais (de 22 a 26/03) por e-mail. Contudo, as famílias cujos(as) filhos(as) não 

estejam vindo presencialmente, podem pegar as mesmas no Colégio, hoje, dia 17/03 (quarta-feira), no final 

da manhã ou até às 17h30. 

 

V. ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

Visando fortalecer, sempre mais o nosso processo de diálogo escola-família, seguem os dados de 

contato da equipe do NAP I (Núcleo de Apoio Pedagógico), responsável pelos(as) estudantes do Maristinha 

(Educação Infantil ao 1º ano EF): 

 

 

 

Continuaremos durante esse período remoto, cuidando da dinâmica pedagógica e socioemocional 

dos(as) nossos(as) educandos(as), desejando que possamos voltar a estar juntos o mais breve possível. 

 

Agradecemos o seu compromisso com o processo de aprendizagem e que Jesus abençoe cada um(a). 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Lucielma Ribeiro 

Vice-diretora Educacional 

Suyenne Macedo 

Coordenadora Pedagógica  NAP I 
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NAP I FUNÇÃO E-MAIL 
CELULAR 

INSTITUCIONAL 

Suyenne Macedo 
Coordenação 

Pedagógica  
smacedo@marista.edu.br - 

Camila Batista 
Orientadora 

Educacional  
cbcordeiro@marista.edu.br - 

Alinne Félix 
Assistente 

Pedagógica  
acristiny@marista.edu.br 9.99253039 

Cleicy Leite   Auxiliar Pedagógica -  


