
 

 

Natal, 04 de agosto de 2021. 
 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal atento a sua missão evangelizadora e educativa, comprometido com a 

aprendizagem de seus estudantes, bem como a continuidade das ações de Biossegurança, redireciona as 

orientações para as atividades presenciais, considerando a importância do espaço educativo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos educandos.  

Diante de tantos desafios enfrentados, em ambientes virtuais e presenciais, começamos uma nova 

caminhada com foco na rotina de aprendizagem dos estudantes, intensificando os processos presenciais de 

acompanhamento e retomada propostos para o currículo em curso.   

Dessa forma, e de acordo com o último comunicado 041/NAP de 25 de junho, no qual informamos o 

cronograma das reuniões presenciais com as famílias dos 5º aos 9º anos e a pauta proposta com os temas: 

rotina de estudo, correção das atividades escolares, agenda, indicadores de acompanhamento escolar, entre 

outros; daremos sequência, nesse mês de agosto, avançando com o Atendimento Personalizado 

presencial para essas turmas, com o objetivo de intensificar o diálogo escola-família nessa etapa de 

finalização do ano corrente.  

As famílias terão um espaço de interação com os professores para falar sobre avanços e/ou 

dificuldades de seus filhos nos estudos.  

ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

1. Encaminhamos um link para a confirmação de presença e escolha das disciplinas para as quais 

desejam o atendimento com o docente.   

2. Acesso ao link para inscrição: Opção Link1: https://abre.ai/apmarista-agosto 

Opção Link2: https://bit.ly/3xnOEd0 

3. O atendimento será disponibilizado para (1) um(a) responsável por estudante. 

4. O atendimento será realizado por turmas/grupo, conforme a indicação abaixo, na tabela com o 

cronograma.  

5. Atenção ao horário de encerramento, considerando o grupo que fará parte. O encerramento da 

reunião será cumprido rigorosamente. 

6. O dia, horário e grupo de atendimento não poderão sofrer alterações, tendo em vista a organização 

dos professores para cada turma/grupo e o tempo de atendimento do outro grupo.  

7. Tempo de atendimento por professor: será adaptado de acordo com o número de inscritos. 
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8. Após a pesquisa/consulta, se observarmos que o número de inscritos foi superior ao tempo 

destinado para o atendimento, será disponibilizada uma segunda data, para as últimas 

inscrições.  

9. O número de inscrições por professor será limitado, considerando o tempo de reunião. 

10. Os locais de atendimento serão informados no dia de seu atendimento personalizado, em um 

mapa disponível já na portaria. 

11. Portaria de acesso: Ceará-Mirim, exclusivamente. 

12. O atendimento acontecerá por ordem de chegada. 

13. Reforçamos que todos as diretrizes do Protocolo de Biossegurança serão seguidas e deverão ser 

observadas.  

AGOSTO 

GRUPO DATA DIA SÉRIE /TURMA SÉRIE /TURMA HORÁRIO 

G1 DIA 14 sábado 5º ANO = TURMAS A, B, C, D ----- 8h às 12h 

G2 DIA 14 sábado 5º ANO = TURMAS E, F, G, H ----- 13h às 17h 

 

G1 DIA 21 sábado 6º ANO = TURMAS A, B, C, D 8º ANO = TURMAS A, B, C 8h às 12h 

G2 DIA 21 sábado 6º ANO = TURMAS E, F, G, H 8º ANO = TURMAS D, E, F 13h às 17h 

 

G1 DIA 28 sábado 7º ANO = TURMAS A, B, C, D, E 9º ANO = TURMAS A, B, C 8h às 12h 

G2 DIA 28 sábado 7º ANO = TURMAS F, G, H   9º ANO = TURMAS D, E 13h às 17h 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
ILCE MARA CAVALCANTI DA SILVA 

VICE-DIRETORA EDUCACIONAL 


