
 
 
 
 
Comunicado Nº 15/2022 

NAP III  Ensino Fundamental 

Recife, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

(Ideário Educativo Marista)  

 

BANCA DE ESTUDOS 2022  LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

(6º ANO) 

 

Prezada família Marista São Luís: 

 

Iniciaremos neste mês de Abril o nosso Programa da Banca de Estudos 2022 nos componentes curriculares 

de Língua Portuguesa e de Matemática. Este programa consiste na retomada de alguns objetos do conhecimento de 

grande relevância e acontecerá por blocos de aulas, presencialmente, após a AV1 e antes da Recuperação Paralela, 

de cada Etapa Letiva de 2022. 

A Banca de Estudos não tem como objetivo a realização de tarefas de casa no espaço do Colégio, estas deverão 

continuar sendo realizadas em casa com a orientação e o apoio da família.  

A fim de que esse Programa alcance o objetivo proposto, é importante que o(a) educando(a) e sua família 

estejam atentos(as) aos seguintes pontos: 

1. assistir às aulas com seriedade e empenho; 

2. ser frequente e pontual; 

3. realizar às atividades da banca; 

4. apresentar-se alimentado(a) e uniformizado(a); 

5. portar sempre caderno e estojo. 

Contamos com o seu apoio no fortalecimento desse trabalho pedagógico individualizado, junto ao(à) seu(sua) 

filho(a), para que as situações de dificuldades sejam modificadas. Assim, lembramos também a necessidade do 

acompanhamento e orientação dos estudos diários em casa e da realização das tarefas escolares. 

O(A) educando(a) ________________________________________________________, do ________ano _____ do 

Ensino Fundamental, deverá participar, a partir do dia 06/04/2022, das aulas da Banca de Estudos de:  

 

(     ) Língua Portuguesa.  (     ) Matemática. 

 

No propósito de esclarecer detalhes e elucidar dúvidas das famílias sobre esse projeto, o NAP estará à 

disposição através de agendamento individualizado. O agendamento deverá ser feito pelos telefones: 4009-

5359/99926-3560. 
 

BANCA DE ESTUDOS  6os ANOS 

ANO ESCOLAR 

HORA / COMPONENTE CURRICULAR / EDUCADOR(A) 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

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

Local: Multimeios 3 (2º andar) 

6as feiras: 08, 22 e 29/04 e 06/05 

Local: Multimeios 3 (2º andar) 

Educadora  Ariane Neves Educadora  Ana Patrícia 

6º ano 10h30 às 12h 10h30 às 12h 

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 Nº 15 - BANCA DE ESTUDOS 6º ANO - NAP III - 01.04 - corrigido por denise.docx 

 

 



 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
 

 

Eu,___________________________________________________, 

responsável pelo(a) educando(a) 

________________________________________________________, 

do _______ ano EF, turma  _______, estou ciente da importância do 

apoio pedagógico (reforço), oferecido pelo Colégio Marista São 

Luís, para meu(minha) filho(a) e autorizo sua participação, a partir 

do dia 06/04/2022, na Banca de Estudos de:  

 

(      ) Língua Portuguesa.     (     ) Matemática. 

 

 

 

Recife,____/_____/2022. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável 

 


