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Comunicado Nº 32/2021 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental   

 

Recife, 30 de junho de 2021.  

 

COMUNICADO DE AGOSTO 

(Educação Infantil e 1º ano EF) 

                                                                                                      

                                         

vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa 

do povo  

 (Papa Francisco) 

 

Prezada Família: 
 

Estamos concluindo as ações construídas e vivenciadas nesse primeiro semestre letivo, onde o ensino 

híbrido nos mobilizou a ensinar e aprender diferentes maneiras de atender os estudantes e as famílias. Os 

desafios continuam a nos mobilizar a buscar caminhos, a ajustar percursos e a ter confiança e respeito das 

famílias com o nosso trabalho, nos levando a fomentar, ainda mais, estratégias para a excelência 

acadêmica na construção de um estudante-sujeito ético, criativo e transformador.  

Com as férias, sugerimos que nossos(as) educandos(as) possam aproveitar cada momento com a 

família, sem esquecer os protocolos e a realização da TRILHA PEDAGÓGICA 2021 com as atividades 

preparadas por cada professora. 

 No retorno, no mês de agosto, mês das vocações, vamos refletir com os(as) nossos(as) educandos(as) 

sobre a importância da vocação de ser um estudante Marista. Também demonstraremos nosso respeito e 

carinho aos PAIS, aos que cuidam com o coração de PAI e ajudam na construção da identidade de cada 

criança. 

 No dia 2 de agosto, iniciaremos mais um semestre letivo e, como todo recomeço, temos a 

oportunidade de rever o percurso e redefinir o caminho que vamos vivenciar para alcançarmos nossos 

objetivos. Este é também um momento de encontro, reencontro e de se fazer presença e presente na vida 

dos que compõem a família Marista São Luís.  

Para as famílias que estão chegando e/ou retornando ao nosso Colégio, recebam nosso abraço 

fraterno e agradecimento pela confiança e escolha. 
 

IMPORTANTE: 
 

➢ Semana Vocacional  
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➢ Dia do Estudante  

Dia 11 de agosto é uma data especial, pois homenageamos o(a) educando(a) Marista, que busca a 

construção do conhecimento em seu processo de aprendizagem.  
 

➢ Dia do Marista  

No dia 15 de agosto comemoramos 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. Esse dia 

é um momento de lembrar nossa presença, seja como Irmão, educador(a), colaborador(a), educando(a) 

e/ou família; é, sobretudo, para nós educadores(as) a constatação de que continuamos a vivenciar a 

pedagogia de Champagnat. 

 

➢ Protocolo de Segurança 

Observar o ajuste das máscaras das crianças, pois algumas já se encontram sem elasticidade. Colocar 

na bolsa do(a) educando(a), mais de uma máscara. Retirar da bolsa as máscaras usadas. Trazer álcool, 

garrafa de água e os materiais de uso pessoal em sala de aula.  

Cientes da organização familiar, informamos o cronograma com as atividades para o mês de agosto e 

agradecemos, desde já, a parceria e confiança. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

AGOSTO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

02 • Início das aulas do II Semestre. Aula Híbrida 

06 • Momento Virtual de Gratidão ao Dia das Pais. 

Pais acessam Plataforma Teams. 

Obs.: Irá comunicado explicando 

a dinâmica. 

07 • Miss  

Sábado 

16h30 

Capela do Colégio 

11 • Dia do Estudante. Aula Híbrida 

15 • Dia do Marista. Domingo 

16 a 20 • Semana Vocacional. Aula Híbrida 

21 • Culminância do Folclore. Aula no sábado 
 

Desejamos BOAS FÉRIAS! Um bom período de descanso para as nossas crianças e familiares. Na certeza do nosso 

reencontro, em agosto próximo. 
 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Suyenne Macedo 

Vice-diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP I                                                                                                        

(Maristinha)  
 

C:\Users\grafica2.saoluis\UBEE - UNBEC\COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS - REPOGRAFIA - Documentos\REPOGRAFIA\Amanda\Amanda 2021\Suyenne\COMUNICADO Nº 32 - AGOSTO 2021 - MARISTINHA NAP I  - 30.06 - corrigido por denise.docx 


