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Comunicado Nº 22/2021 

NAP III  Ensino Fundamental   

Recife, 01 de junho de 2021. 

 

COMUNICADO DE JUNHO 

(8º ano) 

                                                                                                      

                                         

que um dia será árvore carregada de todos os frutos de virtude . 

São Marcelino Champagnat 

Prezada Família Marista São Luís: 
 

 

CUIDADO E SEGURANÇA - RECESSO JUNINO 

Na perspectiva do cuidado para com todos os membros da comunidade escolar do Colégio Marista 

São Luís,  nesse tempo de pandemia, frente ao recesso junino, nos dias 23 e 24/06, quando muitas famílias 

viajam, aumentando, assim, a possibilidade de contatos com outros familiares e grupos de pessoas 

diferentes, decidimos que as aulas, no dia 25/06 (sexta-feira), serão dadas no formato on-line para 

todos(as) os(as) estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Pedimos a atenção de cada família em observar seu(sua) filho(a) e, caso ele(a) apresente algum 

sintoma gripal, após esse período de recesso, não mandá-lo(a) para a aula presencial, nos dias 28, 29 e 30 de 

junho, visando mitigar, ao máximo, a transmissão do vírus da Covid-19, garantindo, assim, uma maior 

segurança a todos(as) aqueles(as) que fazem o Colégio Marista São Luís.  
 

 

NOVO SITE  DO MARISTA SÃO LUÍS 

Uma etapa importante na comunicação do Marista Centro-Norte foi implementada. Nosso Colégio 

passa a contar com um novo site, mais moderno, interativo e com informações atualizadas sobre os serviços 

e diferenciais de nosso trabalho junto às crianças, adolescentes e jovens. O resultado traduz o desejo de 

estreitar os laços e o diálogo com os diferentes públicos, de maneira ágil, leve, contemporânea e, 

principalmente, funcional. 

 A partir de agora, é possível navegar nas informações sobre histórico e missão maristas, conhecer 

as equipes, a proposta pedagógica para cada etapa de ensino, as atividades extracurriculares, se aprofundar 

sobre a dimensão da formação humana e cristã, acessar a Política Institucional de Proteção Integral, dentre 

outras tantas possibilidades. 

Os comunicados estão localizados no menu > nossos serviços > comunicados. Os conteúdos 

programáticos, os roteiros pedagógicos e os informes, do 2º ano EF ao 3º ano EM, estão postados na 

plataforma TEAMS > canal Informes > guia Postagens e, também, no aplicativo Marista Conectado. 
 

Com a graça de Deus chegamos a junho, último mês do primeiro semestre letivo, e ainda estamos 

vivenciando os desafios impostos pela pandemia. Continuemos rogando a Jesus e a Boa Mãe que nos fortaleça 

e nos proteja. Também continuemos obedecendo rigorosamente aos protocolos sanitários tão importantes para 

o sadio convívio entre todos  uso e troca das máscaras, lavagem das mãos, uso do álcool em gel, distanciamento 

social, garrafinha de água etc. 
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O mês de junho também nos convida a reviver e a valorizar nossas tradições culturais juninas, tão 

fortes para o nosso povo nordestino. É bem verdade que ainda sem as grandes reuniões nos arraiais juninos, 

 e muito forró pé de serra. Assim nos reuniremos com os familiares 

próximos e faremos nosso São João em família.  

Para a família Marista, junho também é um mês de reflexão, interiorização e testemunho dos princípios 

e valores da Filosofia e do Carisma Marista, deixados como legado por São Marcelino Champagnat. Nesse 

 
 

➢ Férias Escolares 

As férias escolares terão início a partir do dia 1º de julho, estendendo-se até o dia 31 de julho. Esse deve 

ser um período de descanso e de lazer, contudo, ressaltamos que entre esses momentos de descontração 

deve estar reservado também um pequeno resgate de estudo, pois, para os que compreendem a 

importância do aprender, estudar é um prazer e uma enorme satisfação.  

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

JUNHO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

31/05 a 04/06 • Semana Champagnat. Aula e atividades 

02 • 2ª chamada do Simulado Marista. Horário: 14h às 16h30 

03 • Corpus Christi. Feriado 

04 
• Atividades normais. Aula 

• Dia cívico  Dia de Champagnat. Manhã  8h / Tarde  17h 

10 
• Simulado SISTEMA MARISTA DE 

EDUCAÇÃO / FTD EDUCAÇÃO. 

On-line para todos. 

Seguirá comunicado específico. 

16 a 22 • Primeira Avaliação (AV1) da 2ª etapa. Aula e avaliações 

19  Sábado 
• Atividade para cumprimento dos 200 dias 

letivos. 

AV1  2ª Etapa Letiva 

Horário: 7h10 às 10h 

23 • Véspera de São João. Recesso 

24 • Dia de São João. Feriado 

25 • Retorno às atividades escolares. Aula on-line para todos 

28 
• Mostra Marista de Conhecimento, Arte e 

Cultura. 

Adiamento por motivos de 

possibilidade de prorrogação 

do Lockdown nos finais de 

semana. 

Horário normal das aulas. 

28 a 30 • Atividades normais. Aula 

01 a 31/07 • Férias Escolares. Férias 

02/08 • Início do II semestre letivo. Aula 
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➢ Primeira Avaliação (AV1)  2ª Etapa Letiva 

 

Nossa primeira avaliação da 2ª Etapa Letiva e demais atividades serão realizadas conforme calendário 

a seguir. Solicitamos sua atenção para as seguintes orientações. 

1) As AV1 serão realizadas dentro do horário escolar descrito no calendário abaixo, de forma presencial 

para os(as) educandos(as) que voltaram presencialmente e  on-line, pelo Forms, para os que estão 

no formato remoto de aulas. Teremos aulas normalmente nos demais horários e os(as) 

educandos(as) deverão trazer os materiais adequados às aulas.  

2) Os conteúdos das avaliações estão sendo disponibilizados pelos(as) educadores(as) em sala de aula, 

no APP Marista Conectado, na Plataforma Teams e por e-mail dos pais/responsáveis.  

 

   CALENDÁRIO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO (AV1)  8º ANO  2ª ETAPA LETIVA 

 

 
16/06 

4ª feira 

17/06 

5ª feira 

18/06 

6ª feira 

19/06 

SÁBADO 

21/06 

2ª feira 

22/06 

3ª feira 

1ª aula Aula Aula Aula 

CIÊNCIAS 

Aula Aula 

2ª aula Aula Aula Aula Aula Aula 

3ª aula Aula Aula Aula Aula Aula 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

4ª aula 

MATEMÁTICA 

HISTÓRIA 

E 

ÉTICA 

RELACIONAL 

GEOGRAFIA  

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

E 

INGLÊS 

ENSINO 

RELIGIOSO 

E 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

5ª aula 

6ª aula 

 

Obs.: Os componentes curriculares Arte e Educação Física não realizarão instrumento formal de 

avaliação e sim pesquisas, trabalhos e/ou outras atividades em suas próprias aulas.  

 

Que todos(as) nós nos sintamos convidados(as) a viver em comunhão este mês de alegria, fé, 

espiritualidade e missão. 

 

Atenciosamente, 

Lucielma Ribeiro                                                                        Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional                                              Coordenador Pedagógico  NAP III                                                                                              
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