
 

 

 

 

Comunicado Nº 14/2022 

NAP III  Ensino Fundamental 

 Recife, 01 de abril de 2022. 
 

 

COMUNICADO DE ABRIL 

(8º ANO) 
 

 Quaresma vem recordar-nos que o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se 

alcançam duma vez para sempre; hão de ser conquistados cada  

 Papa Francisco 

Prezada família Marista São Luís: 

 

Chegamos ao mês de abril, e nele nos preparamos para a celebração da Páscoa. Momento também de 

refletirmos sobre o sofrimento, a morte e a ressureição de Jesus Cristo, nosso Mestre. Aproveitemos este 

tempo para praticarmos, ainda mais, o amor ao próximo, o cuidado com os idosos, órfãos e doentes e a 

solidariedade com os menos favorecidos. 

Neste mês, daremos continuidade ao Processo Avaliativo com as avaliações trimestrais (AV2) da 

primeira 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. 

Com o intuito de fornecer suporte para o acompanhamento efetivo da vida escolar dos(as) 

educandos(as), enviamos algumas informações importantes. 

I 

• PAIXÃO DE CRISTO  no dia 12/04, às 18h30, no Ginásio de Esportes Marcelino Champagnat, será 

apresentado o espetáculo Paixão de Cristo - Fala com sabedoria, Ensina com amor. O texto 

remonta os principais momentos da vida e morte de Jesus Cristo, tendo como mote o dia a dia de 

uma sala de aula, fazendo uma reflexão sobre os diferentes contextos do ensino no Brasil, 

privilégios, empatia e respeito no sistema educacional, a partir da história da Paixão de Jesus 

Cristo. 

NTERVAL 

➢ Canonização de São Marcelino Champagnat  Nosso Fundador 

No dia 18 de abril de 1998, o Papa João Paulo II canonizou Marcelino Champagnat. Assim, neste mês, 

convidamos as famílias a reviverem os valores da educação sonhada e experienciada por Champagnat, na 

qual a presença, a simplicidade, o amor e a devoção a Maria são os vínculos fortes e referenciais a serem 

seguidos.  

 

➢ Banca de Estudos 

Com o foco sempre na aprendizagem, oferecemos Bancas de Estudos para os(as) educandos(as) do 6º 

ao 8º ano que estão apresentando fragilidades em seu processo de aprendizagem e/ou para aqueles(as) 

que quiserem revisar/aprofundar seus estudos em Língua Portuguesa e Matemática.   

A participação nas Bancas é administrada pela equipe do NAP III e elas acontecerão presencialmente, 

por blocos de aulas, sempre após a AV1 de cada etapa letiva e antes da Recuperação Paralela. Os(As) 

educandos(as) interessados(as) em participar da Banca de Estudos deverão fazer sua inscrição na 

Coordenação. Iniciaremos a partir do dia 06/04. 

 



 

 
 

 

BANCA DE ESTUDOS  7os e 8os ANOS 

ANO ESCOLAR 

HORA / COMPONENTE CURRICULAR / EDUCADOR(A) 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

4as feiras: 06, 13, 20 e 27/04 

Local: Sala 01 

2as feiras: 11, 18 e 25/04 e 02/05 

Local: Sala 01 

Educadora Ariane Neves Educador Kleber Filho 

7º ano 14h às 15h30 14h às 15h30 

8º ano 15h30 às 17h 15h30 às 17h 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ABRIL 2022 

DATAS PROCESSOS PEDAGÓGICOS OBSERVAÇÕES 

05 • Posse dos líderes.  Horário: 8h  

08 a 13 • Segundas Avaliações (AV2)  1ª Etapa.  Aulas e avaliações. 

09 Sábado • Segundas Avaliações (AV2)  1ª Etapa. 
Horário: 7h30 às 10h 

Uso obrigatório do uniforme 

12 
• Paixão de Cristo  

 

Horário: 18h30 

Ginásio São Marcelino Champagnat 

14, 15, 16 e 

17 
• Semana Santa e Domingo de Páscoa. Recesso e Feriado 

18 • Canonização de São Marcelino Champagnat.  Domingo 

21 • Dia de Tiradentes. Feriado 

25 a 28 • Avaliações de 2ª Chamada.  Aulas e avaliações 

02/05 • Liberação on-line do boletim da 1ª Etapa. APP Marista Conectado e Portal  
 

➢ Segunda Avaliação (AV2) 

Nossa segunda avaliação da 1ª 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. 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, 

em nosso portal, no APP Marista Conectado e por e-mail. Eles também servirão como base para as 

avaliações de 2ª Chamada e de Recuperação da Etapa. 

3) Todas as avaliações (AV2) acontecerão nos últimos horários de cada dia e os(as) educandos(as) estarão 

liberados(as) para casa a partir das 12h.  
 

CALENDÁRIO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO (AV2)  8º ANO  1ª ETAPA 

 
08/04 

6ª feira 

09/04 

Sábado  

11/04 

2ª feira 

12/04 

3ª feira 

13/04 

4ª feira 

1ª aula Aula 

MATEMÁTICA 

 Aula Aula Aula 

2ª aula Aula Aula Aula Aula 

3ª aula Aula Aula Aula Aula 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

4ª aula 
ARTE 

E 

CIÊNCIAS 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA  

E  

INGLÊS 

Aula Aula  

5ª aula 

GEOGRAFIA HISTÓRIA 
6ª aula 



 

 

 

 

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

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

atividades em suas próprias aulas.  

 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA  8º ANO  1ª ETAPA 

25/04 

2ª feira 

(13h30 às 16h) 

26/04 

3ª feira 

(13h30 às 16h) 

27/04 

4ª feira 

(13h30 às 16h) 

28/04 

5ª feira 

(13h30 às 16h) 

LÍNGUA PORTUGUESA, 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

E 

ARTE 

CIÊNCIAS 

E 

INGLÊS 

GEOGRAFIA 

E 

HISTÓRIA 

MATEMÁTICA 

E 

ENSINO RELIGIOSO 

 

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

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

informativo enviado para casa. 

➢ Obs. 2: Os componentes curriculares Educação Física e Interioridade e Projeto de Vida farão suas 

segundas chamadas em suas próprias aulas. 

 

 

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 
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2ª Chamada 

          Lembramos que, para a realização da 2ª Chamada, o(a) responsável pelo(a) educando(a) deverá 

justificar a ausência do(a) mesmo(a), apresentando documento comprobatório (atestado médico) junto 

à sua Coordenação, acompanhado do requerimento específico, no prazo de até 48h após a realização 

da avaliação que perdeu. Os que necessitarem podem pegar o requerimento diretamente na 

Coordenação ou, pelo site do Colégio (marista.edu.br/saoluis  Nossos Serviços  Documentos da 

Secretaria  Segunda Chamada).  


