
 

 

Comunicado Nº 01/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 29 de janeiro de 2021. 

 

COMUNICADO  FEVEREIRO 

PRÉ-MÉDIO  9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

-se a ESPERANÇA 

Nova aurora a cada dia 

E há que se cuidar do broto 

Pra  

(Coração de Estudante  Milton Nascimento) 

  

Estimada Família Marista São Luís: 

 

 Estamos de volta para mais um ano letivo que se configura, para nossos(as) educandos(as), como 

espaçotempo de consolidar conhecimentos, de construir novas e significativas aprendizagens, de 

estabelecer relações fraternas e amorosas, pautadas no diálogo e no respeito mútuo, de vencer desafios 

e, acima de tudo, de viver a ESPERANÇA por dias melhores e repletos de alegria, paz, saúde. 

 Como escola católica de tradição marista, somos chamados a nos mover tendo como foco, nesse 

mês de fevereiro, dois momentos importantes e significativos: 

 

• CELEBRAÇÃO DOS 110 ANOS DE VIDA E MISSÃO DO COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS, em terras 

pernambucanas, em prol da educação e da evangelização de crianças, adolescentes e jovens; 

• CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021 - que nos propõe, por meio do seu texto-base, lançar um olhar 

sobre a necessidade da superação das divisões e inimizades, através do diálogo que seja capaz de 

ver brotar das diferenças oportunidades e não ameaças. Neste ano, o tema a ser refletido é 

 

 

 

Visando contribuir com a organização do(a) educando(a) e com o acompanhamento, por você, 

das ações desenvolvidas no cotidiano escolar, seguem algumas informações/orientações. 

 

ROTINA ESCOLAR 

 

1. HORÁRIO DE AULAS 

 

 2ª a 6ª feira  7h10 às 12h35 

 



 

 

2. ENSINO HÍBRIDO 

 

Devido à pandemia da COVID-19, o ano letivo de 2021 terá início, ainda, no modelo híbrido de 

ensino. Nesse modelo, as aulas são dadas, presencialmente, aos(às) educandos(as) que optarem em 

retornar, ao Colégio, e transmitidas ao vivo para aqueles(as) que não puderem ou não desejarem voltar 

ou, ainda, para aqueles(as) que estão cumprindo o rodízio. 

 

 

3. RODÍZIO 

 

 Levando-se em conta as normas sanitárias estabelecidas nos protocolos, faz-se necessário 

manter o distanciamento nos espaços de convivência. 

 Nessa perspectiva, adotaremos o rodízio alternado, a cada semana, considerando o quantitativo 

de tempo/turno com aulas a fim de garantir mais dias com aulas presenciais. 

Inicialmente, os grupos de rodízio serão formados obedecendo a ordem alfabética. Em etapa 

posterior, sempre que houver necessidade significativa, apresentada pelo(a) educando(a) e/ou família e, 

em diálogo com o NAP, as mudanças relativas a esses grupos de rodízio poderão ser feitas desde que não 

comprometam o funcionamento e, principalmente, os cuidados com a saúde de todos(as). 

  

 Apresentamos, abaixo, essa sistemática. 

 

 1ª SEMANA 2ª SEMANA 

GRUPO 1 2ª, 4ª e 6ª feiras 3ª e 5ª feiras 

GRUPO 2 3ª e 5ª feiras 2ª, 4ª e 6ª feiras 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

1) A lista do rodízio será divulgada, até o dia 1º de fevereiro, na sala virtual do(a) educando(a) e 

enviada por e-mail e via app. 

2) Reiteramos que o rodízio dos dias de aulas presenciais só será efetivado, caso seja necessário, a 

partir do quantitativo de educandos(as) que retornarão ao Colégio. 

 

4. PROTOCOLOS PARA O ANO LETIVO DE 2021 

 

 Além desse comunicado, você está recebendo o protocolo para o ano letivo de 2021 com 

orientações aos(às) educandos(as) e às famílias sobre os cuidados e as medidas de segurança às 

atividades presenciais. 

 



 

 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

1. ENTREGA DOS LIVROS DO SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO  SME 

 

 Como parte constitutiva dos serviços prestados pelo Colégio Marista São Luís, os(as) 

educandos(as) do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio receberão, a partir da 

próxima semana, os livros do SME que serão utilizados no ano letivo de 2021. 

Além dos livros, os(as) educandos(as) terão acesso a outros serviços oferecidos, na plataforma 

IÔNICA, pelo Sistema Marista de Educação como os livros e conteúdos digitais, Simulados, Todo Enem 

etc. 

 

Site: https://saoluispe.souionica.com.br/ 

Login: matrícula@marista.g12.br [matrícula refere-se ao RA do(a) educando(a)] 

Senha: CPF do responsável + Br (EX.: 12345678910Br) 

 

 

2. APLICATIVOS MICROSOFT OFFICE 365 E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM MICROSOFT 

TEAMS 

 

 O(A) educando(a) Marista São Luís tem acesso gratuito ao pacote de aplicativos do Office 365 da 

Microsoft e, para fortalecer o uso das tecnologias educacionais, utilizamos o aplicativo Teams que atua 

como o nosso ambiente virtual de aprendizagem, desde o maternal II, oferecendo uma experiência de 

conversação moderna entre educandos(as) e professores(as). 

              As equipes do Teams funcionam como uma extensão da sala de aula, onde os(as) professores(as) 

disponibilizarão conteúdos complementares, testes on-line, conferências para elucidação de dúvidas e 

muito mais! 

              O Teams está disponível para computadores, dispositivos móveis e web (teams.microsoft.com). 

 

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) educando(a) deve entrar com suas credenciais para acessar todas as 

funcionalidades. 

− Login: matrícula@marista.g12.br [matrícula refere-se ao RA do(a) educando(a)] 

− Senha: CPF do responsável + Br (EX.: 12345678910Br) 
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Para computadores: 

 

✓ Acesse o site office.com 

✓ Insira suas credenciais para acessar. 

− Login: matrícula@marista.g12.br [matrícula refere-se ao RA do(a) educando(a)] 

− Senha: CPF do responsável + Br (EX.: 12345678910Br) 

✓ Procure pelo programa Teams, faça download do programa ou utilize através do navegador. 

 

Recomendamos alterar a senha após o primeiro acesso, utilizando o site 

seguranca.marista.edu.br. A alteração da senha será concluída em até 30 minutos. 

 

3. AGENDA DIÁRIA VIRTUAL 

 

A agenda diária é disponibilizada no Portal (marista.edu.br/saoluis - banner na página inicial) ou 

link direto. 

 

✓ Acesse: https://bit.ly/371noUs 

✓ Digite suas credenciais: 

− Login: matrícula@marista.g12.br [onde matrícula é o número de matrícula do(a) educando(a)] 

− Senha: CPF do responsável + Br (exemplo: 12345678910Br) 

 

4. ROTEIRO PEDAGÓGICO 

 

 Mensalmente, a partir do mês de março, será enviado o roteiro pedagógico com os objetos de 

estudo a serem trabalhados nas aulas e abordados nos processos de verificação das aprendizagens. 

Ressaltamos que esse roteiro apresenta flexibilidade e poderá sofrer alterações ao longo do mês, de 

acordo com as especificidades de cada turma. 

 Em fevereiro, será vivenciado o período de retomada dos conteúdos em defasagem a partir do 

resultado da avaliação diagnóstica. 

 

 

COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

 

1. PORTAL MARISTA 

 

O Portal Marista é o nosso meio de comunicação oficial com as famílias.  Neste espaço virtual, 

você poderá acompanhar a vida do nosso Colégio, além de ter acesso aos comunicados, avisos, 

calendários e informações gerais. Basta acessar o endereço do link: https://marista.edu.br/saoluis/ 

 

mailto:matrícula@marista.g12.br
file:///C:/Users/fj.silva/Downloads/marista.edu.br/saoluis
https://bit.ly/371noUs
https://marista.edu.br/saoluis/


 

 

2. APLICATIVO MARISTA CONECTADO 

 

 O aplicativo Marista Conectado foi desenvolvido para pais, responsáveis e educandos(as) dos 

colégios do Marista Centro-Norte. Por meio dele, é possível verificar o boletim, comunicados diversos, 

avisos, ocorrências disciplinares, calendário, boleto e demais serviços. 

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

procure pelo aplicativo e o instale normalmente. 

 

✓ Acesso inicial dos responsáveis: 

 Login: CPF do responsável (ex.: 12345678910) 

 Senha: CPF do responsável (ex.: 12345678910) 

 

✓ Acesso inicial dos(as) educandos(as): 

 Login: matrícula (ex.: 210210210) 

 Senha: data de nascimento (ex. 01012000) 

 

3. ENCONTROS ESCOLA-FAMÍLIA 

 

 Serão realizados, ao longo do ano letivo, como espaços de escuta, reflexão e partilha. O nosso 1º 

encontro 2021 será virtual, pela plataforma Teams, e acontecerá, neste mês, no horário das 19h às 

20h30. Desde já, reserve em sua agenda o dia destinado ao encontro do ano do(a) seu(sua) filho(a) que 

você poderá conferir no cronograma dos processos pedagógicos adiante. 

 

4. COMPARTILHAMENTO DAS AÇÕES COM A FAMÍLIA 

 

 Ampliar o conhecimento sobre o(a) educando(a) é importante e necessário. No entanto, para que 

possamos atendê-la, solicitamos que, sempre que possível, seja feito um agendamento prévio em virtude 

de outras ações desenvolvidas, pelo NAP, no cotidiano escolar. Para facilitar o contato conosco, segue a 

relação de nossos e-mails, telefones fixos e celulares institucionais. 

Nesse sentido, pedimos a você que atualize o seu e-mail, através do e-mail 

ccferreira@marista.edu.br para que possamos garantir o fluxo de nossas informações. 

 

NAP IV FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE FIXO CELULAR 

Ana Cristina Coord. Pedagógica acristina@marista.edu.br 4009.5351 ----- 

Daniella Orient. Educacional dhannah@marista.edu.br 4009.5351 ----- 

Tâmara Coord. Pedagógica tcruz@marista.edu.br 4009.5351 ----- 

Charlene Auxiliar Pedagógica ccferreira@marista.edu.br 4009.5351 99924.7283 

Rúbia Auxiliar Educacional rcrsilva@marista.edu.br 4009.5351 99924.7283 

mailto:ccferreira@marista.edu.br


 

 

CRONOGRAMA DOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS 

 

Com o compromisso de ampliar, sempre, a parceria escola-família, enviamos-lhe o cronograma 

dos processos pedagógicos que serão vivenciados no mês de fevereiro. 

 

FEVEREIRO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 • Acolhida estudantes novatos(as). Presencial / on-line 

02 • Início do ano letivo/Início da 1ª etapa. Aula 

06 
• Aniversário de 110 anos do Marista São Luís  

Celebração Eucarística em Ação de Graças. 

16h30 (com transmissão, pelo 

canal do colégio, no Youtube) 

11 • 1º Encontro Escola-Família. 19h às 20h30, pelo Teams 

15, 16 e 17 • Carnaval e Cinzas. Recesso e Feriado 

18 • Reinício das atividades escolares. Aula normal 

 

 Desejando a você e a seu(sua) filho(a) um bom início de ano letivo, colocamo-nos à sua 

disposição. 

 

Cordialmente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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