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Comunicado Nº 25/2021 

NAP III  Ensino Fundamental  

Recife, 30 de junho de 2021. 
 

 COMUNICADO DE AGOSTO 

(8º ANO) 
 

  

(Mt. 6, 21). 
 

   Prezada família Marista São Luís: 

 

Findamos o Primeiro Semestre Letivo agradecendo a Deus por tudo que vivenciamos no decorrer 

desses meses de aula. Muita coisa boa conseguimos realizar: Projeto Literário, Semana Pastoral, Semana 

Champagnat, Avaliações, Simulados e concluímos com a Mostra Marista de Conhecimento, Arte e Cultura. 

Agora vamos às nossas merecidas e tão esperadas férias e, para contribuir um pouco com elas, o Colégio 

Marista São Luís preparou a Trilha Pedagógica 2021, um material com dicas de lazer e com uma revisão 

dos conteúdos de alguns componentes curriculares que ajudará a retornar bem às aulas no segundo 

semestre letivo. 

No dia 2 de agosto, daremos início ao segundo semestre letivo e nele temos a oportunidade de 

rever o percurso e redefinir a rota que vivenciaremos para alcançarmos os nossos objetivos.  Este é 

também um momento de encontro, reencontro e de fazer-se presença na vida dos que compõem a família 

Marista São Luís.  

Agosto é o mês em que também homenageamos todos os pais Maristas. Sabemos da grande 

importância que a figura paterna exerce na formação e na educação das nossas crianças e dos nossos 

jovens. Assim, a partir da temática "...Seus pés me abrem o caminho. 

Eu sigo e nunca me sinto só...", homenagearemos os pais da nossa comunidade escolar. 

Relembramos que nosso Processo Avaliativo terá continuidade com as avaliações trimestrais 

(AV2) da segunda etapa letiva. Assim, orientamos para que acompanhe, ainda mais, a dinâmica de estudos 

do(a) seu(sua) filho(a) para que ele(a) realize esses instrumentos avaliativos de forma compromissada 

com o seu processo de aprendizagem. 
 

➢ Semana Vocacional  

Na semana de 16 a 20 de agosto, acontecerá a Semana Vocacional envolvendo os(as) 

educandos(as).  Este ano vem com o tema  Marista: compromisso de . O lema será  que 

eu posso oferecer para um mundo  É um tempo de ouvir a voz de Deus e não se conformar com 

as injustiças desse mundo.  
 

➢ Dia do Estudante 

No dia 11 de agosto, homenagearemos nossos(as) estudantes. É um dia muito especial para todos 

nós, pois eles são a razão da existência desse Colégio, como ambiente de aprendizagem, de crescimento, 

de trocas, de amizade e de solidariedade. Parabéns, estudantes Maristas! Que Champagnat e a Boa Mãe 

cubram todos vocês com saúde e sabedoria.  
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➢ Dia do Marista  

No dia 15 de agosto comemoraremos o Dia do Marista. A origem desse dia se deve ao fato de 

Champagnat ter constituído Maria da Assunção a padroeira principal do Instituto por ele fundado. 

Celebremos a importância dos Maristas no Brasil e Mundo. 

 

➢  

Na perspectiva de garantir, permanentemente, a excelência educacional e o êxito de nossos(as) 

educandos(as) rumo ao Pré-Médio, o Colégio Marista São Luís desenvolve ações que visam preparar 

nossos(as) educandos(as) do 8º ano para essa transição, capacitando-os e orientando-os para os desafios 

e exigências do último ano do Ensino Fundamental. Para tanto, faremos encontros deles com a equipe do 

NAP IV  educadores(as) e a equipe técnica. 

 

➢ Protocolo de segurança e cuidado 

Como ainda estamos vivenciando uma pandemia imposta pelo vírus da Covid-19, relembramos a 

seguir, alguns pontos de extrema importância nas normas de segurança e de combate a propagação do 

vírus. 

✓ Cumprimento dos horários de chegada e de saída. 

✓ Kit de higiene do(a) educando(a)  álcool em gel, máscara e garrafa de água. 

✓ Uso permanente e troca da máscara. 

✓ Lavagem das mãos com frequência. 

✓ Respeito ao distanciamento social. 

 

➢ Roteiro Pedagógico de agosto 

Estamos enviando junto a este comunicado o Roteiro Pedagógico de agosto com a dinâmica das 

aulas durante aquele mês e com os conteúdos que serão cobrados nas Avaliações Trimestrais  AV2, da 2ª 

Etapa Letiva. É importante reforçar que o envio antecipado deste material é para que os(as) estudantes e 

suas famílias possam planejar bem o retorno das aulas em agosto, e não tem como objetivo substituir as 

tão merecidas férias por mais um mês de estudos. O descanso e o lazer é extremamente importante para 

recarregar as baterias e para voltarmos dispostos e descansados para vivenciarmos bem as etapas e os 

desafios do segundo semestre letivo. 

 

Para auxiliá-los na dinâmica pedagógica de seu(sua) filho(a), informamos e relembramos nossos 

processos educativos para este início de semestre. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

AGOSTO 2021 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

02 • Início do Semestre Letivo. Aulas 

04 • Missa em homenagem ao Dia dos Pais (turno da manhã). 
Local  Capela Champagnat 

Horário  6h45 

07 • Missa em homenagem ao Dia dos Pais (turno da tarde). 
Local  Capela Champagnat  

Horário  16h 

11 • Comemoração do Dia do Estudante. Aulas e atividades 

12 • Projeto Crescer é Fundamental  8º ano. Aulas e Projeto 

15 • Dia do Marista. Aulas 

16 a 20 • Semana Vocacional. Aulas 

17 • Momento Cívico (Dia do Marista/Vocação). 8h e 17h 

20 a 25 • Avaliações Trimestrais (AV2)  Segunda Etapa Letiva.  Aulas e avaliações 

21 (sábado)  • Atividade para cumprimento dos 200 dias letivos. Horário 7h10 as 10h. 

28 (sábado)  • Atividade para cumprimento dos 200 dias letivos. Horário 7h10 as 10h. 

28/08 a 01/09 • Avaliações de 2ª Chamada. 13h30 às 16h 
 

➢  Avaliação Trimestral (AV2) 

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

calendário a seguir. Solicitamos sua atenção para as seguintes orientações. 

1) As AV2 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 e por e-mail. Eles também servirão como base para as avaliações de 2ª 

Chamada e de Recuperação da Etapa. 
 

CALENDÁRIO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO (AV2)  8º ANO  2ª ETAPA 

 
20/08 

6ª feira 

21/08 

Sábado 

23/08 

2ª feira 

24/08 

3ª feira 

25/08 

4ª feira 

1ª aula 
CIÊNCIAS 

E 

ARTE 

HISTÓRIA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA  

E  

INGLÊS 

Aula 

MATEMÁTICA 2ª aula 
GEOGRAFIA 

3ª aula 

INTERVALO INTERVALO 

 

INTERVALO INTERVALO 

 

INTERVALO 

4ª aula Aula  Aula Aula Aula  

5ª aula Aula Aula Aula Aula 

6ª aula Aula Aula Aula Aula 
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Obs.: Os componentes curriculares Educação Física, Ensino Religioso, Ética Relacional e Produção 

Textual não realizarão instrumento formal de avaliação e sim pesquisas, trabalhos e/ou outras 

atividades em suas próprias aulas.  
 

2ª CHAMADA 

         Os pais ou responsáveis deverão requerer a(s) avaliação(ões) de 2ª Chamada, junto ao Núcleo de Apoio 

Pedagógico respectivo ao ano escolar do(a) seu(sua) filho(a), no prazo de até 48 horas (úteis), após a realização da(s) 

atividade(s) avaliativa(s), na(s) qual(is) o(a) educando(a) esteve ausente e/ou ficou impedido(a) de realizá-la(s). 

           Para a solicitação, os pais e/ou responsáveis deverão enviar e-mail para o Núcleo de Apoio Pedagógico 

respectivo ao ano escolar do(a) seu(sua) filho(a), Maria Renata Braga - mrbraga@marista.edu.br, contendo a 

justificativa da ausência e todas as informações da(s) avaliação(ões) que deixou(deixaram) de ser realizada(s). 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA  8º ANO  2ª ETAPA 

28/08 

Sábado  

(7h10 às 10h) 

30/08 

2ª feira 

(13h30 às 16h) 

31/08 

3ª feira 

(13h30 às 16h) 

01/09 

4ª feira 

(13h30 às 16h) 

LÍNGUA PORTUGUESA,  

PRODUÇÃO TEXTUAL  

E  

ÉTICA RELACIONAL 

 CIÊNCIAS,  

ENSINO RELIGIOSO  

E  

INGLÊS 

GEOGRAFIA, 

HISTÓRIA 

E  

ARTE 

MATEMÁTICA 

➢ Obs. 1: Os conteúdos dessas avaliações serão os mesmos da AV2 e, para os componentes curriculares 

que não realizaram avaliações formais na AV2, os conteúdos foram disponibilizados também no 

informativo enviado para casa. 

➢ Obs. 2: O componente curricular Educação Física fará sua segunda chamada em suas próprias aulas. 

 

Desejamos BOAS FÉRIAS a todos! Em agosto nos reencontraremos para darmos seguimento ao nosso 

projeto pedagógico. 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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