
 

 

Comunicado Nº 09/2021 

NAP III  Ensino Fundamental 

 Recife, 01 de março de 2021. 

 

COMUNICADO DE MARÇO 

(8º ANO) 

 

 

  

Santa Dulce dos pobres 

 

Prezada família Marista São Luís: 

   

Iniciamos as atividades pedagógicas propostas para o mês de março destacando o nosso processo 

avaliativo com as primeiras avaliações (AV1) da 1ª Etapa letiva e para que tudo transcorra com a 

tranquilidade desejada, pedimos que oriente e acompanhe ainda mais a dinâmica de estudos do(a) seu(sua) 

filho(a) para que ele(a) realize esses instrumentos com consciência e segurança. Pontuamos que enviamos 

o comunicado da direção nº 15/2021, no dia 25 de fevereiro, orientando as famílias sobre o nosso sistema 

avaliativo no ensino híbrido. 

Visando efetivar nossa parceria na excelência do processo educativo de seu(sua) filho(a), a fim de 

garantir a organização dos processos pedagógicos vivenciados por ele(a), e facilitar a dinâmica escolar, 

apresentamos algumas informações/orientações. 

 

➢ Semana Pastoral Marista 
 

    e o lema Construir pontes, cruzar mundos e romper 

barreiras , 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. 

 

➢ Relembrando o protocolo para o ano letivo de 2021 
 

  Passado um mês de aulas presenciais, se faz necessário relembrar alguns pontos importantes do 

nosso protocolo de medidas de segurança e cuidado contra o avanço da Covid-19.  
 

  Nesse contexto, contamos com a parceria das famílias nos seguintes pontos: 
 

• Não enviar para o Colégio estudantes com qualquer sintoma de gripe e outras comorbidades. 

• Atenção aos horários de início e término das aulas. 

• (Capela) para entrar e sair do Colégio. 

• Usar obrigatoriamente e fazer a troca da máscara na hora do intervalo. 

• Trazer o Kit de higiene (garrafa de água, álcool em gel e máscara extra para troca). 



 

 

• Trazer sempre o material escolar de uso diário (livros, caderno, caneta, lápis, borrachas etc.). 

• Trazer o lanche de casa e/ou adquirir na cantina apenas com cartões de crédito ou débito. 

• Não partilhar o lanche com os colegas. 

 

➢ Líder: Sou líder Marista e respeito as diferenças 

 

Neste mês de março estamos iniciando o Projeto de Liderança com os(as) nossos(as) educandos(as) 

do Ensino Fundamental e Médio através de um processo de conscientização conduzido pela Orientação 

Educacional.  

 

➢ 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 

 

➢ Banca de Estudos 

 

 Com o foco sempre na aprendizagem, oferecemos Bancas de Estudos para os(as) educandos(as) do 

7º ao 8º ano que estão apresentando fragilidades em seu processo de aprendizagem e/ou para aqueles(as) 

que quiserem revisar/aprofundar seus estudos em Língua Portuguesa e Matemática.   

A participação nas Bancas é administrada pela equipe do NAP III e elas acontecerão este ano de forma 

on-line, pela Plataforma TEAMS. Iniciaremos na quarta-feira, dia 10/03.  

 

BANCA DE ESTUDOS  7os e 8os ANOS 

ANO ESCOLAR 

HORA / COMPONENTE CURRICULAR / PROFESSOR(A) 

LOCAL 
DIA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA  
MATEMÁTICA 

Profa. Catarina Ferraz Prof. Clóvis Pinheiro 

7º ano 4ª feira 14h às 15h 15h15 às 16h15 
Plataforma Teams / 

Equipe Geral. 
8º ano 4ª feira 15h15 às 16h15 14h às 15h 

 



 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  8º ANO 
 

MARÇO 2021 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 a 05 • Semana Pastoral Marista. Aula / Atividades 

05 • Momento Cívico: Data Magna de Pernambuco. Horários: 8h e 17h 

06 • Data Magna de Pernambuco. Feriado 

10 a 17 • Primeira Avaliação (AV1). Aula / Avaliação 

13 (sábado) • Atividade para cumprimento dos 200 dias letivos. Dia letivo 

31 

• Avaliação diagnóstica Marista Centro-Norte 

Evolucional. 

Enviaremos um comunicado 

específico sobre esse modelo de 

avaliação 

• Paixão de Cristo - Cristo é a nossa paz. 

Horário: 19h 

Local: Youtube Colégio  

Marista São Luís 

 

➢ Primeira Avaliação  (AV1) 

As Primeiras Avaliações (AV1) desta 1ª Etapa letiva serão realizadas de acordo com o calendário 

abaixo, de forma presencial, ocorrendo nos horários discriminados. As aulas nas quais não ocorrerão 

avaliações serão ministradas normalmente. Lembramos que os conteúdos destas avaliações já seguiram 

para casa via e-mail/APP e postados no portal do Colégio. Ver comunicado específico sobre o sistema 

avaliativo para este ano letivo. 
 

CALENDÁRIO DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES (AV1)  8os ANOS  1ª ETAPA 

 10/03 

4ª feira 

11/03 

5ª feira 

12/03 

6ª feira  

13/03 

SÁBADO 

15/03 

2ª feira 

16/03 

3ª feira 

17/03 

4ª feira 

1ª aula Aula Aula Aula ENSINO 

RELIGIOSO 

E 

ÉTICA 

RELACIONAL 

Aula Aula Aula 

2ª aula Aula Aula Aula Aula Aula Aula 

3ª aula Aula Aula Aula Aula Aula Aula 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

4ª aula Aula Aula Aula Aula LÍNGUA 

PORTUGUESA 

E 

PROD. TEXTUAL 

MATEMÁTICA 5ª aula 
HISTÓRIA INGLÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS 

6ª aula 
 

Obs.: Os componentes curriculares Arte e Educação Física não realizarão instrumento formal de avaliação 

e sim pesquisas, trabalhos e/ou outras atividades em suas próprias aulas.  
 

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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