
 

Comunicado 35/2021 

Direção 

Recife, 16 de março de 2021. 

 

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E O RETORNO PARA O MODELO REMOTO 

 

Senhores pais e responsáveis: 

Estimados(as) educandos(as): 

 

Por meio do pronunciamento do Governador de Pernambuco ocorrido, no dia 15 de março de 

2021, ficou decretada quarentena em todo território do Estado a partir da próxima quinta-feira, 18/03, até 

o dia 28 de março.  A decisão tem o objetivo de conter o novo avanço da doença que pressiona o sistema 

de saúde do Estado e, consequentemente, diminuir o número de pessoas infectadas e o de mortes. 

Durante o período de quarentena, estarão proibidos de funcionar serviços não essenciais, entre 

eles, as escolas e universidades públicas e privadas, ficando determinada, assim, a suspensão das aulas 

presenciais e o retorno ao modelo remoto de ensino.  

Nesse contexto, comunicamos:  

1. No período de suspensão das aulas presenciais, daremos continuidade ao planejamento dos 

componentes curriculares, exclusivamente, de maneira remota, com as aulas on-line através da 

Plataforma Microsoft Teams. 

2. O cumprimento do calendário escolar será mantido e as aulas remotas, para todos(as) os(as) 

estudantes da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Médio, acontecerão de 2ª a 6ª feira, no horário 

de aulas vivenciado desde o início do ano letivo. 

3. Para as crianças da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, será enviado comunicado, 

especificando o detalhamento de horários com as propostas das atividades on-line e assíncronas. 

4. As atividades pedagógicas complementares (Bancas de Estudo / Oficinas de Redação), durante esse 

período, continuarão de forma remota. 

5. As atividades avaliativas do Ensino Fundamental ao Ensino Médio seguirão os calendários divulgados 

e, a partir do dia 19/03, serão realizadas de forma on-line, no horário de aula dos(as) estudantes. 

6. Os materiais de suporte para o desenvolvimento das atividades (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental  anos iniciais) serão entregues na próxima quarta-feira aos(às) estudantes. 

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 continuará acontecendo da mesma forma. 



 

9. As atividades extracurriculares esportivas e culturais continuarão suspensas, até novas orientações 

para o retorno dessas atividades no espaço escolar. 

10. As atividades da Pastoral continuarão, durante esse período, de forma remota, nos mesmos dias e 

horários, através da Plataforma Teams. 

11. A atualização das atividades pedagógicas, nos calendários-síntese de cada NAP, será feita e divulgada 

em breve. 

12. Quando da publicação de um novo decreto, serão emitidas as informações e orientações pertinentes.  

13. Os e-mails e/ou telefones dos profissionais do Colégio poderão ser utilizados para os contatos que se 

façam necessários.  

 

COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS 

SECRETÁRIO DA DIREÇÃO 

Osiel Moraes 

(81) 9 8194.3517 

omorais@marista.edu.br 

ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO 

(81) 9 8291.5555 /  (81) 99992-4411 /  

(81) 4009.5361 

financeiro.saoluis@marista.edu.br  

Boletos vencidos a mais de dez dias     

(61) 3003-6226 ou 0800 327 6226 

centraldecobranca@marista.edu.br 

SECRETARIA ESCOLAR 

(81) 9 9925.1434 

kmychele@marista.edu.br 

aalmeida@marista.edu.br 

msilva@marista.edu.br 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL - TE 

Marcelo Cruz mfcruz@marista.edu.br 

EDUCACIONAL / PEDAGÓGICO 

Lucielma Ribeiro 

(Vice-Diretora Educacional) 
vde.saoluis@marista.edu.br 



 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP I 

MARISTINHA (EI e 1º ano EF) 

 

Suyenne Macedo 

Camila Batista 

Alinne Cristiny 

(81) 9 9925.3039 

smacedo@marista.edu.br 

cbcordeiro@marista.edu.br 

acristiny@marista.edu.br 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP II 

(2º ao 5º ano EF) 

Élida Noya 

 

Mariane Oliveira 

 

Kelciene Lima 

enoya@marista.edu.br 

2º e 3º anos  (81) 9 9927.4411 

mioliveira@marista.edu.br 

4º e 5º anos  (81) 9 9926-0277 

klima@marista.edu.br 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP III 

(6º ao 8º ano EF) 

 

Edmilson Pessoa 

Camila Pontes 

Cristeane Ananias 

Renata Braga 

(81) 9 9926.3560  

epessoa@marista.edu.br 

cmpontes@marista.edu.br 

clananias@marista.edu.br 

mrbraga@marista.edu.br 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP IV 

(Pré-médio e Ensino Médio) 

Ana Cristina R. Santos 

 

Tâmara Cruz 

Daniela Hannah 

 

Luciano Barbosa 

Eva Rozental 

acristina@marista.edu.br 

Pré-Médio e 1º ano EM  (81) 9 9924.7283  

tcruz@marista.edu.br 

dhannah@marista.edu.br 

2º e 3º anos EM  (81) 9 9924.5916 

lbarbosa@marista.edu.br 

erozental@marista.edu.br 

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO - NAI 

Gabriela Valença 
(81) 9 8221.9644 

gvalenca@marista.edu.br 

mailto:erozental@marista.edu.br


 

ASSESSORIA DE MISSÃO 

Ir. Cassiano Lima Monteiro pastoral.saoluis@marista.edu.br 

BIBLIOTECA 

Sheyla Marinho smarinho@marista.edu.br 

SERVIÇO DE ESCOLINHAS E TREINAMENTOS ESPORTIVOS - SETE 

Luiz B. Júnior sete.saoluis@marista.edu.br 

SERVIÇO DE ARTE E CULTURA - SEAC 

Daniela Travassos dtravassos@marista.edu.br 

 

Nesse momento tão delicado pelo qual passamos, o Colégio Marista São Luís reafirma seu 

compromisso com a educação integral dos(as) seus(suas) estudantes, com a continuidade do ano letivo, 

com a garantia e o fortalecimento da excelência das aulas on-line e com o êxito do processo de        ensino-

aprendizagem, reiterando a importância e a necessidade de cada um(a) seguir as recomendações 

sanitárias para que, no mais breve espaço de tempo, possamos retomar o nosso normal.  

 

Que São Marcelino Champagnat e Maria, nossa Boa Mãe, intercedam pela saúde de todos os membros 

que compõem a comunidade escolar do Marista São Luís. 

 

Fraternalmente, 

 

Ir. Wellington Medeiros Lucielma Ribeiro Leonardo Gomes 

Diretor Vice-Diretora Educacional Vice-Diretor Administrativo 
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