
 

 

Comunicado Nº 23/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

 

Recife, 16 de março de 2021. 

 

COMUNICADO SOBRE AS ATIVIDADES AVALIATIVAS E AULAS REMOTAS 

 

Prezada família Marista São Luís: 

   

Levando em consideração o novo decreto do Governo de Pernambuco, divulgado ontem, que 

determinou a quarentena em todo território do Estado a partir da próxima quinta-feira, 18/03, até o dia 28 

de março, e também decretou a suspensão das aulas presenciais e o retorno ao modelo remoto de ensino, 

informamos: 
 

1. Todas as atividades avaliativas (AV1  1ª etapa letiva), inclusive as de amanhã, dia 17/03, serão 

realizadas na modalidade on-line, pelo FORMS, na Plataforma Microsoft Teams. 

2. Os calendários e horários das atividades avaliativas serão mantidos.  

3. Durante o período das atividades avaliativas não haverá aulas, apenas, provas. 

4. Ao término das atividades avaliativas, no período de suspensão das aulas presenciais, daremos 

continuidade ao planejamento dos componentes curriculares, exclusivamente, de maneira remota, 

com as aulas on-line, na sala virtual do ano/série, através da Plataforma Microsoft Teams. 

5. O cumprimento do calendário escolar será mantido e as aulas remotas, para os(as) estudantes do Pré-

Médio ao 3º ano do Ensino Médio, acontecerão de 2ª a 6ª feira, seguindo os horários de aulas e dos 

intervalos estabelecidos e vivenciados a partir do dia 22 de fevereiro. 

6. As atividades complementares (Bancas de Estudo / Oficinas de Redação) se manterão de forma 

remota. 

7. As fichas complementares das aulas e as de exercícios continuarão sendo disponibilizadas, na 

Plataforma Teams, na sala virtual do(a) estudante. 

8. O acesso às salas virtuais e à Agenda Diária não sofrerá alteração. 
 

Na certeza de que poderemos contar, mais uma vez, com o seu acompanhamento e apoio às 

decisões encaminhadas pelo Colégio, nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que 

se faça necessário. 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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