
 

Natal, 25 de junho de 2021. 

“Alegrai-vos sempre no Senhor!”  (Fl 4, 4) 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Após enfrentamento às diversas medidas de restrição e distanciamento social, a chegada da vacina 

contra Covid-19, para todos os trabalhadores da educação, trouxe esperança a toda comunidade educativa. 

Sabemos que é dever e compromisso de todos continuarmos com os cuidados do Protocolo de Biossegurança 

para garantirmos avanços relevantes junto aos nossos educandos e educadores.  

Com um maior controle da Pandemia, foi possível refletirmos sobre algumas ações que nos ajudarão a 

qualificar ainda mais o acompanhamento aos estudantes.  

Assim, convidamos os senhores pais e/ou responsáveis para uma reunião com a Equipe de Direção. Para 

a ocasião, apresentamos nossa pauta:  

1. Acompanhamento: agenda, atividades de casa e de classe, uso do caderno como importante recurso 
didático; 

2. Assinatura diária dos pais e/ou responsáveis na agenda escolar;  
3. Correção das atividades pelos professores; 
4. Avaliação na modalidade presencial;  
5. Indicadores importantes para o acompanhamento da aprendizagem; 
6. Avaliação diagnóstica e retomada de conteúdos – revisões semanais; 
7. Desenvolvimento Psicossocial – faixa etária de 10 a 14 anos;  
8. Orientação Educacional: foco atencional e rotina de estudo dos educandos; 
9. Contatos institucionais; 
10. Plantões de Atendimentos Personalizados com os professores.   

 
NOSSO CRONOGRAMA DE REUNIÕES – Presencial no Teatro Ir. Chanel  

Dia 30 - junho quarta-feira 7º ano - Matutino 9h 

Dia 30 - junho quarta-feira 7º ano - Vespertino 15h 

Dia 30 - junho quarta-feira 6º ano - Matutino 10h30 

Dia 30 - junho quarta-feira 6º ano - Vespertino 16h30 

Dia 13 - julho terça-feira 5º ano - Matutino 9h 

Dia 13 – julho  terça-feira 5º ano - Vespertino 15h 

Dia 15 - julho quinta-feira 8º ano - Matutino 9h 

Dia 15 - julho quinta-feira 8º ano - Vespertino 15h 

Dia 15 - julho quinta-feira 9º ano - Matutino 10h30 

Dia 15 - julho quinta-feira 9º ano - Vespertino 16h30 

 

Nosso espaço presencial, Teatro Ir. Chanel, pelo Protocolo de Biossegurança, comporta até 60 pessoas. 

Dessa forma, solicitamos a gentileza de confirmar presença pelo link: https://abre.ai/reuniaopaismarista. Em 

caso de necessidade, ajustaremos um horário para um segundo grupo.  

 

Atenciosamente, 

 

ILCE MARA CAVALCANTI DA SILVA 

Vice-Direção Educacional 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 041/NAP 

https://abre.ai/reuniaopaismarista

