COMUNICADO 006/NAP V
Natal,16 de junho de 2022.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Encerramos a I Etapa do ano letivo 2022. Diante disso, é chegado o momento do diálogo entre família e
educadores, para darmos continuidade ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Para
isso, convidamos os pais e/ou responsáveis dos educandos da 1ª e da 2ª série do Ensino Médio a
comparecerem à escola, nos dias 22 e 29 de junho, para o atendimento personalizado. Na ocasião,
reforçaremos a importância do diálogo para uma parceria efetiva, na qual, família e escola constroem juntas o
processo de aprendizagem dos nossos alunos-.
Sendo assim, informamos que o atendimento será organizado por ordem de chegada, com a presença
dos professores, encerrando-se pontualmente às 19h40. Na oportunidade, trataremos, especificamente, de
assuntos referentes a cada estudante. Por isso, pedimos atenção e compreensão dos senhores com o horário
de chegada, pois o atendimento será concluído no tempo programado.
Segue a tabela de atendimento, de acordo com as turmas:
GRUPO

DATA

DIA

G1

DIA 22/06

quarta-feira

G2

DIA 29/06

quarta-feira

SÉRIE /TURMA
1º ANO = TURMAS A, B, C,
2º ANO = TURMAS D e E
1º ANO = TURMAS D e E
2º ANO = TURMAS A, B e C

HORÁRIO
18h15 às 19h40
18h15 às 19h40

ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO PERSONALIZADO
1. Encaminhamos um link para a confirmação de presença e escolha das disciplinas para as quais
desejam atendimento.
2. Acesso ao link para inscrição: https://abre.ai/atendpersonalmaristaem
3. O atendimento será realizado por turmas/grupo, conforme a indicação acima, na tabela com o
cronograma.
4. Atenção ao horário de encerramento do atendimento, considerando o grupo que fará parte. O
encerramento da reunião será cumprido rigorosamente.
5. O dia, o horário e o 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.
6. Tempo de atendimento por professor: até 10 minutos.
7. O número de inscrições por professor será limitado, considerando o tempo de reunião.
8. Cada família poderá se inscrever para o atendimento com até 5 professores.
9. O mapa com a sinalização dos locais de atendimento será disponibilizado no dia de seu atendimento
personalizado, já na portaria.
10. O atendimento acontecerá por ordem de chegada.

Atenciosamente,

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA
DIRETOR

