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COMUNICADO Nº 18/2021 

NAP III  Ensino Fundamental 

Recife, 03 de maio de 2021. 
 

COMUNICADO DE MAIO  

(6º ANO) 

 

 

 

(Lucas 1:46-48) 
 

Prezada família Marista São Luís: 

 

Continuamos a empreender esforços para garantir um significativo processo de ensino e 

aprendizagem para os(as) nossos(as) educandos(as) nesse tempo tão desafiador para todos nós: escola-

família. E, chegamos ao mês de maio, mês Mariano. Como Escola Católica de Tradição Marista, somos 

impelidos a viver este mês como tempo de graça inspirados ao olhar especial da figura de Maria, como 

nossa Boa Mãe, Mestra, Superiora e recurso habitual. 

 Ao lembrarmos, nesse mês Mariano, da Boa Mãe, lembramos e parabenizamos também a todas 

as mães Maristas São Luís que educam seus(suas) filhos(as) no caminho do amor ao próximo, do exemplo 

e da presença.  

Primando por auxiliar na dinâmica das famílias e fornecer informações que viabilizem 

efetivamente o acompanhamento da vida escolar de seu(sua) filho(a), disponibilizamos as informações 

referentes ao mês de maio. 
 

➢ Liberação do Boletim on-line 

O acesso para visualização do Boletim Escolar da I Etapa será realizado no próximo dia 30 de 

abril através do Portal do Colégio (http://marista.edu.br/saoluis), como também pelo aplicativo Marista 

Conectado. O acesso deve ser feito da seguinte forma: 
 

ACESSO PELO(A) EDUCANDO(A) 
ACESSO PELO RESPONSÁVEL 

FINANCEIRO 

Login: nº de matrícula 

Senha: data de nascimento dd/mm/aaaa 

Login: CPF 

Senha: CPF 
 

Obs.: Lembramos que esse acesso só é compatível com as plataformas Internet Explorer, Google Chrome 

e Mozilla Firefox. 
 

➢ Retomada/Reforço dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática 

 Com o foco sempre na aprendizagem, realizaremos durante o mês de maio, para todos os(as) 

educandos(as) do 6º ano momentos de retomada/reforço em Língua Portuguesa e Matemática.  Nestes 

encontros virtuais, os professores abordarão os conteúdos de maior relevância, tanto do ano passado, 

como da 1ª Etapa Letiva deste ano. 

http://marista.edu.br/saoluis


 

 
 

2 

 

A participação dos(as) educandos(as) é administrada pela equipe do NAP III e as aulas acontecerão 

de forma on-line, pela Plataforma TEAMS. Iniciaremos na quarta-feira, dia 05/05.  
 

RETOMADA/REFORÇO  6º ANO 

ANO ESCOLAR 

HORA / COMPONENTE CURRICULAR / PROFESSOR(A) 

LOCAL 
DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA  MATEMÁTICA 

Profa. Ariane Neves Prof. Anderson Morais 

6º ano 
4ª feira 10h às 11h  Plataforma Teams / 

Equipe Geral. 5ª feira  10h às 11h 
 

➢ Plantão Pedagógico com agendamento 

Momento de reconhecida importância, uma vez que oportuniza maior interação entre pais e 

educadores acerca do desenvolvimento escolar dos(as) filhos(as), realizaremos nosso 1º Plantão 

Pedagógico neste mês de maio, no período de 19 a 21. Por conta das restrições impostas pela pandemia, 

nosso Plantão Pedagógico será realizado apenas através de agendamento com o Núcleo de Apoio 

Pedagógico-NAP III, do(a) seu(sua) filho(a), através dos e-mails abaixo. 
 

NOME FUNÇÃO E-MAIL 

Camila Maia Pontes 
Orientadora Educacional 

 (7º A/B/C e todo 8º ano) 
cmpontes@marista.edu.br 

Cristeane de Lira Sampaio 
Orientadora Educacional 

 (7º D/E/F e todo 6º ano) 
clananias@marista.edu.br 

Maria Renata Braga dos 

Santos 

Assistente Pedagógica  

(6º ao 8º ano) 
mrbraga@marista.edu.br 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

MAIO 2021 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 
• Início do mês Mariano. 

Feriado 
• Dia do Trabalhador. 

05 a 11 • Avaliações de Recuperação da 1ª Etapa Letiva. Aula 

05 
• Missa em homenagem às mães  Turno da manhã (6h45 até 

7h15). 
Capela do Colégio 

08 
• Missa em homenagem às mães  Turno da tarde (16h até 

17h). 
Capela do Colégio 

13 • Dia cívico: abolição da escravatura. Manhã: 8h / Tarde: 17h 

18 
• Liberação on-line do Boletim pós-recuperação da 1ª Etapa 

Letiva. 
Aula 

19, 20 e 21 • Plantão Pedagógico da 1ª Etapa Letiva. Agendamento prévio 

20 • Dia do nascimento de São Marcelino Champagnat. Aula 

20, 21 e 24 • Simulado Marista. Aula e Simulado 

30 • Encerramento do mês Mariano. Aula 
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➢ Recuperação Paralela da 1ª Etapa Letiva 

As avaliações de Recuperação Paralela da 1ª Etapa Letiva ocorrerão no período de 05 a 11/05, 

para tanto, chamamos a sua atenção à dinâmica deste período, conforme descrito no calendário abaixo. 

Os conteúdos das avaliações são os mesmos da AV2, que foram disponibilizados em nosso portal, no APP 

Marista Conectado e enviados para casa por e-mail. Os conteúdos da recuperação dos componentes 

curriculares em que não houve AV2 seguiram junto aos conteúdos das AV2.  
 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO  6º ANO  1ª ETAPA  
 

 
05/05  

(4ª feira) 

06/05  

(5ª feira) 

07/05  

(6ª feira) 

10/05  

(2ª feira) 

11/05 

 (3ª feira) 

16h 

 às  

18h35 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

E 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CIÊNCIAS 

E 

 INGLÊS  

HISTÓRIA  

E  

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

MATEMÁTICA 

ENSINO RELIGIOSO 

E 

GEOGRAFIA 

 

Observações: 

• Os componentes curriculares Arte e Iniciação Científica farão suas recuperações nas suas próprias 

aulas. 

• Todas as avaliações de recuperação acontecerão no turno da tarde, no horário das 16h até as 

18h35. 

• Estas avaliações acontecerão no formato presencial para quem voltou presencialmente às aulas, e 

no formato on-line, via Forms, apenas para os(as) educandos(as) que estão impossibilitados de 

retornarem presencialmente ao Colégio. 

• Apenas os(as) educandos(as) com médias inferiores a 7,0 poderão realizar as avaliações de 

Recuperação Paralela. 
 

 

Agradecemos sempre pelo apoio nesse percurso pedagógico e nos colocamos à disposição para o que se fizer 

necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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