
 

   
 

 

Comunicado Nº 02/2021 

NAP III  Ensino Fundamental 

 

Recife, 29 de janeiro de 2021. 
 

COMUNICADO DE FEVEREIRO 

(6º ANO) 

 
 

Quando sonhamos sozinhos é só um sonho; mas quando sonhamos juntos é o início de uma nova realidade  

Dom Helder Câmara. 
 

           

 Prezada família Marista São Luís: 
 

            É com imensa alegria e esperança que iniciamos mais um ano letivo. Desejamos que ao longo deste ano 

de 2021 possamos fortalecer ainda mais nossa parceria a partir do diálogo e da confiança. 

            O início de um ano letivo se constitui em um recomeço, e após tudo que vivenciamos em 2020, temos 

esperança e fé que viveremos um ano diferente. Um ano com menos sofrimento, com mais amor, com mais 

companheirismo e com mais sonhos. Que Nosso Bom Deus nos ajude e que a Boa Mãe interceda por nós para 

que tenhamos um 2021 com saúde e paz.   

A fim de auxiliar neste início de ano, encaminhamos orientações importantes para colaborar com a 

dinâmica das famílias no acompanhamento do(s)/da(s) seu(s)/sua(s) filhos(as).  

 

➢ Sistema Marista de Educação  SME  

 

A partir de 2021 ampliamos o uso do 

Sistema Marista de Avaliação-SME para os anos 

finais do Ensino Fundamental. Um material de 

excelência, exclusivo da Rede Marista e que oferece 

uma proposta pedagógica arrojada e inovadora. 

Além do livro físico, o SME também oferece o livro 

digital com conteúdos, vídeos e simulados através 

da Plataforma Iônica. 

Na primeira semana de aula os(as) 

educandos(as) receberão os livros e informaremos 

às famílias, através de comunicado específico. 

 

 
 

 
 

 



 

   
 

 

➢ Novos Projetos Pedagógicos 2021 

A partir deste ano vivenciaremos em nosso Colégio as Mostras Maristas de Conhecimento. Serão três 

Mostras Pedagógicas a partir das quatro áreas do conhecimento:  

▪ Mostra Marista de Arte e Cultura (Linguagens). 

▪ Mostra Marista de Ciências, Tecnologia e Inovação (Ciências da Natureza). 

▪ Mostra Marista de Empreendedorismo Social e Matemática Financeira (Ciências Humanas e 

Matemática). 

Aguardem mais detalhes sobre esses riquíssimos momentos de pesquisa, entrega, e muita 

aprendizagem que viveremos neste ano com os(as) nossos(as) educandos(as). 
 

➢ MICROSOFT OFFICE GRATUITO PARA ESTUDANTES MARISTAS  

Para fortalecermos o vínculo entre nós e potencializarmos o processo de Ensino e Aprendizagem 

dos(as) estudantes, a rede Marista oferece 15 licenças gratuitas do pacote Microsoft office 365, por estudante, 

das quais 05 para computadores e 10 para smartphones e tablets (iOS e Android). São programas como TEAMS, 

EXCEL, WORD, POWER POINT, OUTLOOK, entre tantos outros recursos diferenciados, disponíveis para acesso 

a qualquer hora e lugar. Para instalar veja o passo a passo em nosso portal. 
 

➢ Protocolo para o Ano Letivo de 2021 

Estamos enviando para todas as famílias o rotocolo para o Ano Letivo de 2021 . Leiam com muita 

atenção, a fim de que possamos potencializar as medidas de cuidado e de segurança frente à pandemia da 

Covid-19. 
 

➢ Mudança na localização das salas do 6º ano do Ensino Fundamental 

A partir de 2021, os(as) educandos(as) do 6º ano sairão do segundo andar e descerão para o térreo, 

ocupando as salas de 08 a 13. Esta mudança se faz necessária para evitar o rodízio de aulas no período de aulas 

híbridas  as salas do térreo são maiores que as salas do segundo andar e comportam um número maior de 

estudantes  para eliminar o desconforto da subida de dois lances de escadas ou da rampa com mochilas 

pesadas e para um melhor acompanhamento da Equipe Técnica que concentrará todos os trabalhos em uma 

única sala de coordenação, no térreo do nosso Colégio. 
 

➢ Comunicação oficial 

Lembramos a todos que os meios de comunicação oficial do nosso Colégio são: portal do colégio, APP 

Marista Conectado, e-mail institucional, demais redes sociais do Marista São Luís. Para uma comunicação 

eficaz, mantenha sempre o seu e-mail atualizado na secretaria do nosso Colégio. 
 

➢ Pontualidade 

O toque que marca o início de nossas aulas ocorrerá sempre às 13h10. Pedimos a todos que a 

pontualidade seja um hábito consolidado. Ressaltamos que a partir deste ano todas as aulas do Ensino 

Fundamental  Anos Finais, terão duração de 50min. Seguem abaixo como ficarão nossos horários: 
 

Início das aulas 13h10 

Intervalo 15h40 às 16h05 

Término das aulas 18h35 
 

 

 



 

   
 

 

➢ Entrada e saída dos(as) educandos(as)  Liberação 

            A liberação do(a) educando(a), antes do horário de término das aulas, só ocorrerá mediante 

autorização dos pais, por escrito, na Agenda Marista, ou por e-mail.  Não realizamos liberação por telefone. 
 

➢ Frequência  

           A frequência é fundamental para o bom desenvolvimento escolar. Pedimos que, em caso de três faltas 

consecutivas, façam o contato com o Núcleo de Apoio Pedagógico, informando o motivo da ausência do(a) 

educando(a). 
 

➢ Uso do Uniforme Diário 

           O uso diário do uniforme é obrigatório e deve ser cumprido rigorosamente, não sendo permitido o uso 

de calça jeans, camisa de eventos e tênis em cores que não sejam as exigidas em nossa descrição de uniforme.  
 

➢ Uso do Celular e/ou aparelhos eletrônicos - LEI Nº 17.837/2012 

 Em cumprimento a Lei supracitada, não será permitido o uso desses equipamentos durante o horário 

das aulas (dentro e fora de sala), no sentido de garantir a concentração e a execução das atividades propostas. 

Os (As) educandos(as) que trouxerem o celular para o Colégio deverão mantê-los desligados dentro de sua 

bolsa escolar durante todo o tempo em que estiver dentro de sala de aula. 
 

➢ Utilização da Agenda Marista 

          Após o recebimento da Agenda Marista, cabe ao(à) educando(a) trazê-la diariamente, pois se constitui 

numa ferramenta que auxilia na comunicação escola/família, além de colaborar com a organização da sua vida 

escolar. Contamos com a família para realizar o monitoramento constante do uso dessa ferramenta. Para 

ajudar, temos a Agenda Virtual, trata-se de um instrumento que fornece uma visão geral da dinâmica de cada 

dia em sala de aula, contudo, ela não substitui a responsabilidade de cada um(a) em registrar diariamente suas 

atribuições escolares.  
 

➢ Atendimento aos pais 

          Para socializar/comunicar informações importantes sobre seu(sua) filho(a), bem como verificar o 

desenvolvimento pedagógico dele(a), procurem agendar atendimento com a equipe do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, responsável pelo ano escolar de seu(sua) filho(a).  

 
 

NAP III FUNÇÃO E-MAIL TELEFONES 

Edmilson Pessoa Coordenador Pedagógico (6º ao 8º) epessoa@marista.edu.br 

4009.5359 

E 

99926.3560 

Renata Braga Assistente Pedagógica (6º ao 8º) mrbraga@marista.edu.br 

Cristeane Sampaio 

(Licença Maternidade) 
Orientadora Educacional (6º e 7º anos) clananias@marista.edu.br 

Tarciana Cavalcante Orientadora Educacional (6º e 7º anos) tecavalcante@marista.edu.br 

Andresa Ribeiro Auxiliar Pedagógica (6º ao 8º ano) akcosta@marista.edu.br 

Priscila Leão  Auxiliar Educacional (6º ao 8º ano) pllima@marita.edu.br 



 

   
 

 

➢ Calendário Anual 
 

Nosso Calendário anual estará disponibilizado em nosso portal até o final da primeira semana de aula. 

Através dele é possível ter uma visão geral do ano letivo de 2021. Contudo ressaltamos que as datas 

apresentadas neste calendário poderão sofrer alguns ajustes, considerando o percurso pedagógico do ano 

letivo e visando garantir os 200 dias de efetivo trabalho escolar, conforme a Legislação Educacional. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

FEVEREIRO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 • Acolhida dos(as) novos(as) estudantes. 
Presencial: 13h30 

On-line: 17h15 

02 • Início do ano letivo. Aula  

03 • Entrega do Sistema Marista de Educação - SME Sala de aula 

05 

 

• Encontro Escola-família 6º ano  on-line. 
Horário: 19h 

Local: Plataforma Teams 

06 
• Aniversário de 110 anos do Colégio Marista São Luís.  

Celebração Eucarística em Ação de Graças. 

16h30 (com transmissão, 

pelo canal do Colégio, no 

Youtuber) 

08 • Momento Cívico.  Aula 

15 e 16 • Carnaval. Recesso e Feriado 

17 • Cinzas. Recesso 

18 • Retorno às atividades escolares. Aula normal 

26 • Avaliação Diagnóstica Marista Centro-Norte (Simulado 

Evolucional). 
Avaliação 

 

Salientamos que as orientações acima visam ao melhor atendimento e ao desenvolvimento das ações 

pedagógicas e educativas do nosso Colégio. 

Agradecemos o seu compromisso com o processo de aprendizagem do(a) seu(sua) filho(a). 
 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-Diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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