
 

Comunicado Nº 24/2021 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental   

                                                                                                   

 

Recife, 03 de maio de 2021. 

 

 

COMUNICADO DE MAIO 

(Educação Infantil e 1º ano EF) 

 

 

 

de Maria Santíssima é pouco, 

 em relação ao que merece 

  

Santo Agostinho 

 

Prezada Família: 

 

Neste mês de maio, parabenizamos todas às mães e pedimos à Maria que continue 

abençoando e iluminando a vida de cada uma, para que realizem sua missão com sabedoria, 

ternura e saúde. 

Informamos que além dos atendimentos individuais e agendados com algumas 

famílias, junto à educadora do ano do(a) seu(sua) filho(a) e Núcleo de Apoio Pedagógico, neste 

mês, teremos o nosso primeiro Plantão Pedagógico de 2021  

O Plantão Pedagógico se constitui num momento de diálogo sobre seus(suas) filho(as) 

com a educadora, tanto no que se refere a questões pedagógicas, quanto a outras questões 

envolvidas com o seu processo de aprendizagem. Nessa primeira etapa letiva, diante do que 

nos orienta o protocolo de distanciamento, será realizado via plataforma Teams, no período de 

17 a 21 de maio de 2021, em dias e horários que serão informados em outro comunicado 

específico da turma de cada educando(a). 

 

 

Segue abaixo cronograma de atividades do mês de maio. 

 

 
 

https://www.pensador.com/autor/santo_agostinho/


 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

MAIO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 • Dia do Trabalhador. Feriado 

07 • Momento Virtual de Gratidão ao Dia das Mães. 

Mães acessam 

Plataforma Teams. 

Obs.: Irá comunicado 

explicando a dinâmica. 

08 • Missa em Ação de Graças pelo Dia das Mães  

Sábado 

16h30  

Capela do Colégio 

14 • Término da 1ª etapa letiva. Aula Híbrida 

17 • Início da 2ª etapa letiva. Aula Híbrida 

17 a 21 • Plantões Pedagógicos  1ª etapa letiva. 

Plataforma Teams. 

Obs.: Irá comunicado 

explicando a dinâmica.  

20 
• Dia do Nascimento de São Marcelino 

Champagnat. 
Aula Híbrida 

31 • Abertura da Semana Champagnat. Aula Híbrida 

 

Peçamos a proteção de Deus e de Nossa Senhora para todas as mães  

do Colégio Marista São Luís. 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro                                                                        

    

Suyenne Macedo 

Vice-diretora Educacional                                              
Coordenadora Pedagógica  NAP I                                                                                                   

(Maristinha) 
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