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Comunicado Nº 11/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

 

Recife, 01 de março de 2021. 

 

COMUNICADO  MARÇO 

(Pré-Médio e Ensino Médio) 

 

 

(Lema da Semana Pastoral Marista  2021) 

 

Estimada Família Marista São Luís: 

 

Concluímos o primeiro mês de trabalho com a alegria pelo retorno de nossos(as) educandos(as) às 

atividades presenciais. Nesse tempo, eles(as) viveram momentos significativos de desenvolvimento das 

aprendizagens e deram início à construção de novas e significativas relações de amizade e companheirismo. 

Dentre as ações realizadas, em fevereiro, destacamos as acolhidas aos(às) novos(as) educandos(as) e 

aos(às) veteranos e os Encontros Escola-Família, ampliando o diálogo acerca da Proposta Pastoral-

Pedagógica. 

 Conscientes da necessidade em manter e aprofundar a parceria entre escola e família, contribuindo 

com a organização e o adequado funcionamento do cotidiano escolar, lembramos alguns pontos 

importantes para os quais pedimos sua atenção e colaboração. 

 

• AGENDA VIRTUAL  está disponível para os(as) educandos(as), no portal do Colégio 

(marista.edu.br/saoluis/), no card Agenda Virtual e, também, na sala virtual do(a) educando(a), na 

Plataforma Teams, no canal Agenda Virtual. A postagem das atividades constantes da agenda diária de 

2ª a 6ª feira (turno da manhã) é feita até às 16 horas. Em relação às aulas do Integral, a postagem das 

atividades ocorre, no dia seguinte, no horário da manhã.  
 

• ATIVIDADES AVALIATIVAS  AV1  ocorrerão, durante o mês de março, no modelo informado no 

comunicado da direção nº 15/2021, e de acordo com o calendário divulgado no roteiro pedagógico. 

Ressaltamos a importância do horário de estudo para que os resultados das atividades avaliativas 

possam corresponder às expectativas construídas pelo(a) educando(a), família e escola. 
 

• AULAS ON-LINE  acompanhamos as aulas a fim de monitorar a presença e a participação dos(as) 

educandos(as). Sempre que identificarmos aqueles(as) que estão faltando, faremos o contato com as 

famílias. 
 

• PROJETO DE LIDERANÇA  informamos que as atividades relativas a esse projeto de descoberta e 

formação de líderes serão desenvolvidas a partir desse mês.  
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• PROJETO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO  tendo como objetivo contribuir com a organização do(a) 

educando(a) no tocante às atividades escolares, as Orientadoras Educacionais Daniella Menezes (9º e 

1º anos) e Eva Rozental (2º e 3º anos) estão desencadeando algumas ações específicas para cada um 

desses anos, efetivando-as, junto a cada educando(a). 
 

• PROTOCOLO PARA O ANO LETIVO DE 2021  nele estão elencadas determinações fundamentais a 

serem seguidas na manutenção da segurança de todos. Relembramos algumas delas para que o nosso 

convívio possa continuar acontecendo de forma cuidadosa e tranquila. 
 

− O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços do Colégio: sala de aula, pátio, cantina. 

− Em todos os espaços, o distanciamento deve ser observado e seguido. 

− Os horários de entrada e saída devem ser rigorosamente cumpridos. 

− Evitar, neste momento, abraços, beijos, apertos de mão. 

− Lavar as mãos com água e sabão e/ou usar álcool em gel todas as vezes que for ao banheiro, ao 

encher a garrafinha no bebedouro, ao retornarem à sala de aula, antes e após o lanche. 

− Estar atento(a) aos dias do rodízio de seu grupo, evitando aumentar a quantidade de estudantes e 

ultrapassar o limite máximo permitido no espaço da sala de aula. As modificações necessárias, nos 

grupos de rodízio, serão feitas após o período das atividades avaliativas e informadas em 

comunicado específico. 

− Ao apresentar qualquer sintoma característico da COVID-19, permanecer em casa. 
 

• SEMANA PASTORAL MARISTA  

, 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. 
 

• SIMULADO MARISTA CENTRO-NORTE / EVOLUCIONAL  objetivando realizar a avaliação diagnóstica 

de competências e habilidades da matriz do Enem que são desenvolvidas ao longo do ano letivo, o 

simulado será aplicado, de forma on-line, nos dias 09 e 10 de março. 
 

• 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 
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Visando colaborar com a dinâmica pedagógica de seu(sua) filho(a) e o acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido, informamos-lhes acerca do cronograma das 

ações/atividades do mês de março/2021. 

 

DATAS 
MARÇO 

PROCESSOS PEDAGÓGICOS 
OBSERVAÇÕES 

01/03 • Início do Projeto de Liderança - 

01 a 05/03 • Semana Pastoral Marista manhã 

06/03 • Data Magna de Pernambuco Feriado 

09 e 10/03 
• Simulado Marista Centro-Norte/Evolucional 

(Pré-Médio e 3º ano EM). 

on-line 

Horário: 10h às 20h 

(Qualquer alteração na data 

de aplicação, enviaremos 

novo comunicado) 

09 e 11/03 
• Simulado Marista Centro-Norte/Evolucional 

(1º ano EM). 

on-line 

Horário: 10h às 20h 

(Qualquer alteração na data 

de aplicação, enviaremos 

novo comunicado) 

10 e 11/03 
• Simulado Marista Centro-Norte/Evolucional 

(2º ano EM). 

on-line 

Horário: 10h às 20h 

(Qualquer alteração na data 

de aplicação, enviaremos 

novo comunicado) 

17, 18, 19, 22 e 23/03 • AV1 da 1ª etapa (Pré-Médio e 1º ano EM). manhã 

17, 18, 19 e 22/03 • AV1 da 1ª etapa (2º ano EM). manhã 

20 e 27/03 • AV1 da 1ª etapa (3º ano EM). Manhã 

31/03 • Paixão de Cristo - Cristo é a nossa paz. 

Horário: 19h 

Local: Youtube Colégio 

Marista São Luís 

 

Na certeza de podermos contar com a sua participação, colocamo-nos à disposição para os contatos 

que se fizerem necessários. 

 

Cordialmente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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