
 

Comunicado Nº 38/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 01 de junho de 2021. 

 

 

(Lema da Semana Champagnat 2021) 

 

COMUNICADO DO MÊS DE JUNHO 

(PRÉ-MÉDIO E ENSINO MÉDIO) 

  
 

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. 
 



 

Prezada Família: 

 

 Mês de junho: Semana Champagnat, em que recordamos a figura de São Marcelino Champagnat, 

fundador do Instituto Marista; Dia Mundial do Meio Ambiente, em que pensamos, falamos e educamos a 

respeito dos cuidados necessários ao meio ambiente; Festas Juninas, em que reverenciamos Santo 

Antônio, São João e São Pedro. 

 Nesse ano, continuaremos vivenciando esses momentos de uma forma diferente, no propósito de 

cumprirmos os protocolos sanitários, preservando nossa saúde e bem-estar e firmes no propósito de nos 

cuidar e cuidar dos outros.  

 Durante o mês de maio, realizamos significativas ações, objetivando qualificar, cada vez mais, o 

processo de ensino-aprendizagem de nossos(as) educandos(as) e nos sentimos gratificados pelo trabalho 

realizado e resultados alcançados. Através desse comunicado, colocamo-nos próximos a você, fazendo 

uma retrospectiva do caminho percorrido e apresentando as ações/os processos pedagógicos a serem 

implementados, no mês de junho, com o objetivo de estreitar nossa parceria. 

 

I. SEMANA CHAMPAGNAT 2021 

 

A Semana Champagnat 2021 será realizada, no período de 31/5 a 05/06, a partir do 

tema  agente de  e do lema  uma aldeia que   

No Colégio Marista São Luís, a Semana Champagnat 2021 será vivenciada com criatividade, 

alegria e dinamismo. Serão propostas aos(às) educandos(as) atividades pastoral-pedagógicas que os(as) 

levarão a reconhecer em Marcelino uma inspiração para tornar o mundo um lugar melhor para todos(as). 

 

II. ATIVIDADES DE MAIO 

 

➢ MOMENTOS COM MARIA, NOSSA BOA MÃE  durante o mês de maio, em nossas orações matinais, 

recordamos e exaltamos a figura de Maria, como mãe de Jesus e nossa mãe. No dia 26/05, na Missa 

da Comunidade Escolar, vivemos o momento da coroação de Nossa Senhora, feita por alguns de 

nossos(as) terceiranistas. 
 

➢ HOMENAGEM ÀS MÃES  no dia 03/05, celebramos a Missa em Ação de Graças, dirigida às mães 

Marista São Luís, como forma de homenagem pelo dom e missão da maternidade.  
 

➢ SIMULADO MARISTA CENTRO-NORTE / EVOLUCIONAL 2  em provas que seguem o mesmo modelo 

do aplicado em nível nacional, os(as) educandos(as) do 3º ano do Ensino Médio realizaram o simulado, 

nos dias 04 e 12/05, e tiveram a oportunidade de avaliar seus conhecimentos a partir da resolução de 

questões nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, bem como 

na elaboração da redação. 
 

➢ OFICINAS DE REDAÇÃO  visando oportunizar o aperfeiçoamento das habilidades de comunicação 

escrita do(a) estudante, tornando-o(a) apto(a) a atingir desempenho máximo nas competências do 



 

Enem, demos continuidade, no mês de maio, a essa atividade direcionada aos(às) educandos(as) de 

1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio e mediadas pelas Professoras Cláudia Zoraya Cavalcanti e Sandra 

Lima e pelos corretores/monitores Diogo Bezerra, Humberto Santos e Thayrine Nascimento. 
 

➢ PLANTÕES TIRA-DÚVIDAS E DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES  com o objetivo de oportunizar 

momentos de revisão e aprofundamento de conteúdos que têm alta incidência nas provas do Enem, 

por área de conhecimento, a partir da resolução de questões e tira-dúvidas, demos início, no dia 17/05, 

a mais essa ação voltada para os(as) educandos(as) do 3º ano do Ensino Médio. Esse primeiro 

encontro integrou os componentes curriculares de Física e Química, contando com a mediação dos 

professores Airton Maciel e Mauro Alexandre. A cada semana, serão contemplados outros 

componentes. 
 

➢ RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DA 1ª ETAPA LETIVA  foi realizada, nos dias 07, 08, 14, 15 e 

17/05, para os(as) educandos(as) do Pré-Médio ao 3º ano do Ensino Médio, como momento de 

retomada dos objetos de estudo trabalhados, ao longo da etapa, nos diversos componentes 

curriculares. 
 

➢ PROJETO DE VIDA  dando continuidade às ações relativas a esse projeto, foi realizada, no dia 26/05, 

para o 3º ano do Ensino Médio, uma palestra com o tema "A escolha/trajetória profissional no Projeto 

de Vida", que contou com a participação do ex-aluno Marista São Luís e, hoje, Personal Financeiro, 

Leandro Trajano.  
 

➢ PROJETO LIDERANÇA  vivenciado, nessa primeira etapa, com reflexões e levantamento de 

candidaturas, seguindo, no mês de junho, com as eleições e culminando com a solenidade de posse 

dos líderes eleitos para as turmas do Pré-Médio e Ensino Médio.  
 

➢ MOSTRA MARISTA DE CONHECIMENTO, ARTE E CULTURA - a partir da temática Produção Cultural 

Africana: transcendendo fronteiras temporais e geográficas, os(as) estudantes do Pré-Médio 

trouxeram para a Mostra Marista de Conhecimento, Arte e Cultura, a subtemática      "A culinária  afro-

pernambucana: gastronomia multicolorida da História dos Sabores".  No dia 27/05/2021, 

apresentaram seus trabalhos de pesquisa, fazendo uso de ferramentas digitais, mediados pelos 

professores da área de Linguagens: Alexandre Amorim, Bryan Kennedy, Catarina Ferraz e Karla 

Martins. 

 

III. ATIVIDADES DE JUNHO 

 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

31/05 a 05/06 • Semana Champagnat 2021 manhã/tarde 

01/06 
• Mostra Marista de Conhecimento, Arte 

e Cultura (2º ano) 

Manhã 

transmissão via Teams 

02/06 
• Mostra Marista de Conhecimento, Arte 

e Cultura (1º ano) 

Tarde 

transmissão via Teams 

03/06 • Dia de Corpus Christi Feriado 



 

04/06 • AV1  2ª etapa (3º ano EM) 13h30 às 18h 

06/06 • Dia de São Marcelino Champagnat - 

07/06 • AV1  2ª etapa (3º ano EM) 13h30 às 18h 

09/06 • AV1  2ª etapa (3º ano EM) 
15h às 19h 

(on-line) 

10/06 
• Simulado Sistema Marista de 

Educação / FTD Educação (9º ano EF) 
on-line - tarde 

11 e 15/06 
• Simulado Sistema Marista de 

Educação / FTD Educação (3º ano EM) 
on-line - tarde 

11 e 21/06 
• Simulado Sistema Marista de 

Educação / FTD Educação (2º ano EM) 
on-line - tarde 

14 a 18/06 • AV1  2ª etapa (9º ano EF) 7h10 às 10h  

14 a 18/06 • AV1  2ª etapa (1º ano EM) 10h10 às 13h  

15 a 18/06 • AV1  2ª etapa (2º ano EM) 
7h10 às 10h  Turmas A, B e C 

10h10 às 13h  Turmas D, E e F 

17/06 • AV1  2ª etapa (3º ano EM) 13h30 às 19h 

21/06 • AV1  2ª etapa (3º ano EM) 13h30 às 18h30 

21 e 22/06 
• Simulado Sistema Marista de 

Educação / FTD Educação (1º ano EM) 
on-line - tarde 

23 e 24/06 • Véspera e Dia de São João Recesso e Feriado 

25/06 • Aula normal 
exclusivamente no modelo     

on-line 

30/06 • Encerramento do 1º semestre letivo - 

 

Na certeza de podermos contar com a sua participação, colocamo-nos à disposição para os 

contatos que se fizerem necessários e invocamos a São Marcelino Champagnat que acompanhe nosso 

caminho e nos ajude a viver, com ESPERANÇA, os múltiplos desafios, conquistas e aprendizagens que 

temos pela frente.    

 

Fraternalmente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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