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Comunicado Nº 17/2021 

NAP II  Ensino Fundamental   

Recife, 01 de junho de 2021. 

 

COMUNICADO DE JUNHO 

(2º ao 5º ano) 
                                         

A voz do Anjo sussurrou no meu ouvido... tu vens... 

...  

Alceu Valença 

 
 

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. 
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Prezada Família: 
 

O Colégio Marista São Luís, em clima junino, nos convida a valorizar nossas tradições  tão 

fortes culturalmente para o povo nordestino , e se alegra com as vivências festivas, as atividades 

realizadas por cada educando(a) e a conclusão do 1º semestre letivo.  

Diante do contexto e dos protocolos acatados por todos, trabalharemos com os(as) 

educandos(a) no decorrer dest

ria, religiosidade e regionalidade. 

Iremos informar, através de um COMUNICADO JUNINO, as atividades que envolverão do 2º ao 5º 

ano, e as educadoras irão sinalizar, via agenda física e virtual,  as demandas específicas de cada ano. 

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

princípios e valores da Filosofia e Carisma Marista, deixados como legado por São Marcelino 

Champagnat. Nesse sentido, no período de 01 a 04 de junho, celebraremos a Semana Champagnat, com 

 
 

LEMBRETES IMPORTANTES: 

Continuemos a fortalecer o nosso protocolo der segurança e cuidado, apresentando alguns 

lembretes para nossa dinâmica pedagógica: 
 

1. Relembramos a importância de observar o horário da entrada (7h - matutino e 13h - vespertino) e 

saída (11h55 - matutino, 17h40 (2º ao 4º ano) e 17h55 (5º anos), do(a) estudante, colaborando 

assim, com a organização do Colégio, das aulas e cumprimento do protocolo de retorno ao 

ambiente escolar. Algumas crianças estão chegando ao Colégio 12h15, quando o turno da manhã 

ainda se encontra em sala de aula. 

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

3. A garrafa de água e o álcool em gel precisam constar no Kit individual. 
 

PROCESSO AVALIATIVO 

Vamos fortalecer, ainda mais, o nosso processo avaliativo, no ensino híbrido, apresentando algumas 

possibilidades para os(as) educandos(as) que continuam, exclusivamente, no modelo on-line. 

4. As famílias que desejarem pegar as avaliações do dia para que o(a) educando(a) que estiver em casa 

(on-line) responda em ficha, poderá pegar, seguindo o calendário das avaliações, nos horários 

descritos a seguir. 

• MANHÃ: às 8h, com a auxiliar pedagógica Erika ou orientadora educacional Mariane (2º e 3º anos). 

• TARDE: às 13h30, com a auxiliar pedagógica Erika (2º e 3º anos) e Cristiane (4º e 5º anos).  

• Ao término das avaliações, elas deverão ser entregues ao Núcleo de Apoio Pedagógico para correção 

dos educadores. 

5. As famílias que desejarem ser no formato on-line, via Forms, continuarão recebendo o link, via chat 

pessoal do(a) educando(a). 

6. As famílias que desejarem que as avaliações sejam enviadas, por e-mail, no dia das atividades, para 

serem impressas em casa, e posteriormente devolvidas, informar a coordenação pedagógica 

previamente e, enviaremos, nos dias e horários descritos a seguir. 

• MANHÃ: a partir das 8h. 

• TARDE: a partir das 13h30. 
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Cientes da organização familiar, informamos o cronograma com as atividades para o mês de junho e 

agradecemos, desde já, a parceria e confiança durante o primeiro semestre letivo. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

JUNHO 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

01 a 04 • Semana Champagnat. Aula Híbrida 

03 • Dia de Corpus Christi. Feriado 

04 • Aula.  Aula Híbrida 

10 a 18 • Processo Avaliativo (AV1) da 2ª etapa. Aula Híbrida 

21 e 22 • Segunda Chamada (AV1) da 2ª etapa. Aula Híbrida 

23 • Recesso Escolar. Recesso 

24 • Dia de São João. Feriado 

25 • Retorno às atividades escolares. Aula on-line 

28 a 30 • Segunda chamada (AV1) da 2ª etapa. Aula Híbrida 
 
 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DOS  2os AOS 5 os ANOS 

DATAS/DIAS COMPONENTES CURRICULARES 

10 (quinta-feira) • Produção Textual  

11 (sexta-feira) • Língua Portuguesa 

14 (segunda-feira) • Inglês  

15 (terça-feira) • História 

16 (quarta-feira) • Matemática 

17 (quinta-feira) • Ciências 

18 (sexta-feira) • Geografia 
 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE SEGUNDA CHAMADA  2os aos 5 os ANOS 

DATAS/DIAS COMPONENTES CURRICULARES 

21 (segunda-feira) • Produção Textual e Língua Portuguesa 

22 (terça-feira) • Geografia 

28 (segunda-feira) • Inglês e Matemática 

29 (terça-feira) • História 

30 (quarta-feira) • Ciências 
    

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

espiritualidade e missão. 
 

Atenciosamente. 

 

Lucielma Ribeiro Élida Noya 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica - NAP II 
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