
 

 

 
 

Comunicado Nº 07/2022 

NAP III  Ensino Fundamental 

 Recife, 03 de março de 2022. 

 

COMUNICADO DE MARÇO 

(7º ANO) 

 

 

  

Santa Dulce dos pobres 

 

Prezada família Marista São Luís: 
   

Chegamos ao mês de março e nele daremos continuidade às atividades pedagógicas destacando o 

nosso processo avaliativo com as primeiras avaliações (AV1) da 1ª Etapa letiva. Para que tudo transcorra 

com a tranquilidade desejada, pedimos que oriente e acompanhe ainda mais a dinâmica de estudos do(a) 

seu(sua) filho(a) para que ele(a) realize esses instrumentos com consciência e segurança.  

Visando efetivar nossa parceria na excelência do processo educativo de seu(sua) filho(a), a fim de 

garantir a organização dos processos pedagógicos vivenciados por ele(a), e facilitar a dinâmica escolar, 

apresentamos algumas informações/orientações. 

 

• PONTUALIDADE  Contamos com o seu compromisso a fim de evitar o atraso do(a) seu(sua) 

filho(a), pois a falta de pontualidade dificulta sua aprendizagem e atrapalha os(as) colegas de sala. 

A partir do dia 07 de março, para os(as) educandos(as) do turno da manhã, o acesso para a 1ª aula 

será até as 7h25; aqueles(as) que chegarem após esse horário deverão se dirigir à recepção da 

Portaria C, esperar o término da 1ª aula, só tendo acesso às suas respectivas salas a partir da 2ª 

aula (8h), inclusive em período avaliativo.  No turno da tarde, os(as) educandos(as) que chegarem 

após 13h25 deverão seguir para suas respectivas coordenações que farão os encaminhamentos 

devidos. 

 

• FARDAMENTO  Reforçamos que o uso do uniforme é obrigatório e essencial para que o(a) 

educando(a) seja identificado(a) e possa circular no Colégio, sendo indispensável a sua 

completude.  

 

6º ao 8º ano  

• Calça azul-marinho modelo Marista e camisa modelo Marista básica ou polo na 

cor branca.  

• Sapato tênis nas cores azul-marinho, branco, cinza ou preto.  

Obs.: Durante o período da pandemia, os(as) educandos(as) poderão usar o short 

de Educação Física diariamente.  
  

• AGENDA VIRTUAL  está disponível para os(as) educandos(as), na sala virtual da turma, na 

Plataforma Teams, no canal Agenda Virtual. A postagem das atividades constantes da agenda 

diária de 2ª a 6ª feira (turno da manhã) é feita até as 16 horas. As atividades do turno da tarde 

serão postadas no máximo até as 17h.  
 

 



 

 

 

 

➢ Semana Pastoral Marista 

  InspirAção   e o lema Escutar com empatia, Pensar com sabedoria e Agir com 

determinação , vivenciaremos, no período de 07 a 11 de março a Semana Pastoral Marista. Ela nos 

convida, como maristas de Champagnat, a promover a cultura do encontro, do diálogo e da partilha. 

Tenhamos como horizonte, que esta semana é um tempo propício para refletir e debater com nossos(as) 

estudantes sobre os valores cristãos, como o amor ao próximo, a solidariedade, a empatia e a cultura da 

paz. Que a Boa Mãe, nosso modelo de ser e fazer, e São Marcelino Champagnat, nossa inspiração, nos 

ajudem a vivenciar uma abençoada e fecunda Semana Pastoral Marista.  
 

➢ Projeto Liderança 2022 

A neste mês de março estamos iniciando 

o Projeto de Liderança com os(as) nossos(as) educandos(as) do Ensino Fundamental e Médio, através de 

um processo de conscientização e sensibilização, conduzido pela Orientação Educacional para 

desenvolver e aperfeiçoar as habilidades socioemocionais. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  7º ANO 

MARÇO 2022 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

26/02 a 02/03 • Carnaval. Recesso 

04 • Dia Cívico: Data Magna de Pernambuco. Horários: 8h e 17h 

06 • Data Magna de Pernambuco. Domingo 

07 • Início do Projeto Liderança. Aula / Debates 

07 a 11 • Semana Pastoral Marista. Aula / Atividades 

14 a 18 • Primeira Avaliação (AV1). Aula / Avaliação 
 

➢ Primeira Avaliação  (AV1) 
 

As Primeiras Avaliações (AV1) desta 1ª Etapa letiva serão realizadas de acordo com o calendário 

abaixo, ocorrendo nos horários discriminados. As aulas nas quais não ocorrerão avaliações serão 

ministradas normalmente. Lembramos que os conteúdos destas avaliações estão sendo enviados para 

casa via e-mail/APP e postados no portal do Colégio.  
 

CALENDÁRIO DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES (AV1)  7os ANOS  1ª ETAPA 

 14/03 

2ª feira 

15/03 

3ª feira 

16/03 

4ª feira 

17/03 

5ª feira 

18/03 

6ª feira 

1ª aula LÍNGUA 

PORTUGUESA 

E 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

HISTÓRIA 

E 

INGLÊS 

MATEMÁTICA 

Aula Aula 

2ª aula 

CIÊNCIAS GEOGRAFIA 
3ª aula 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

4ª aula Aula Aula Aula Aula Aula 

5ª aula Aula Aula Aula Aula Aula 

6ª aula Aula Aula Aula Aula Aula 
 

Obs.: Os componentes curriculares Arte, Educação Física, Ensino Religioso e Projeto de Vida não 

realizarão instrumento formal de avaliação e sim pesquisas, trabalhos e/ou outras atividades em suas 

próprias aulas.  

 



 

 

 

 

➢ Equipe Docente 

 

LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR EDUCADOR(A) 

Arte Inaiá Pantoja 

Educação Física Sandro Pereira 

Língua Inglesa Flávia Vital 

Língua Portuguesa Miriam Lima 

Produção Textual Carol Terto 

MATEMÁTICA 

Matemática 1 Ana Patrícia 

Matemática 2 Jorge Henrique 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Ensino Religioso Daniela Queiroz 

Geografia Jânea Lopes 

História Fabiano Xavier 

Interioridade e Projeto de Vida Francisco Ferreira 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Ciências Ângela Vasconcelos 

Iniciação Científica Úrsula Véras 

Laboratório de Ciências Cristiane Pifano 

 

 

➢ Atendimento aos pais/responsáveis 

          Para socializar/comunicar informações importantes sobre seu(sua) filho(a), bem como verificar o 

desenvolvimento pedagógico dele(a), procurem agendar atendimento com a equipe do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, responsável pelo ano escolar de seu(sua) filho(a).  

 

Agradecemos o seu compromisso com o processo de aprendizagem do(a) seu(sua) filho(a). 
 

Atenciosamente, 

 
 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
 

 
https://pmbcn.sharepoint.com/sites/COLGIOMARISTASOLUS-REPOGRAFIA/Documentos Compartilhados/REPOGRAFIA/Amanda/- Amanda 2022/Edmilson/COMUNICADO Nº07 - MARÇO - 7º ANO - 25.02 - corrigido por denise.docx 

NAP III FUNÇÃO E-MAIL TELEFONES 

Edmilson Pessoa Coordenador Pedagógico (6º ao 8º ano) epessoa@marista.edu.br 

4009.5359 

E 

99926.3560 

Renata Braga Assistente Pedagógica (6º ao 8º ano) mrbraga@marista.edu.br 

Camila Maia Orientadora Educacional (7º ano: A/B/C) cmpontes@marista.edu.br 

Cristeane Sampaio Orientadora Educacional (7º ano: D/E/F) clananias@marista.edu.br 

Andresa Ribeiro Auxiliar Pedagógica (6º ao 8º ano) akcosta@marista.edu.br 

Priscila Leão  Auxiliar Educacional (6º ao 8º ano) pllima@marista.edu.br 


