
 

 
Natal, 03 de junho de 2022. 

 
“A família é a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades têm 
necessidades”. Por isso é imprescindível à união da escola e da família em prol do 
processo educacional dos educandos, para que em parceria possamos ajudá-los a 
crescer e se desenvolver para transformar a sociedade. 

(Missão Educativa Marista). 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O Colégio Marista de Natal convida-os para o nosso I Atendimento Personalizado para Pais do 8º e 9º 

anos, do Ensino Fundamental, a realizar-se durante o mês de junho, das 18h15 às 20h, conforme cronograma 
apresentado abaixo. No encontro, trataremos, especificamente, de assuntos referentes a cada estudante, 
sendo programados, também, momentos individuais com os educadores. 

Para tanto, o atendimento será organizado por ordem de chegada, com a presença dos professores, 
encerrando-se, pontualmente, às 20h. Sendo assim, pedimos atenção e compreensão com o horário de 
chegada, pois o atendimento será concluído no tempo programado, considerando o tempo de descanso 
dos educadores para as aulas do dia seguinte. Orientamos, ainda, que os pais possam trazer suas principais 
dúvidas anotadas, para garantir uma maior assertividade e objetividade em relação ao referido momento.   

A seguir, a tabela com distribuição/localização dos professores para o atendimento:  

DATA 08/06 TURMA 

8º ANO A / B / C / H 

9º ANO A / B / C 

DATA 15/06 TURMA 

8º ANO D / E / F / G 

9º ANO D / E / F 

 
Na ocasião, reforçamos a importância do diálogo para uma parceria efetiva, na qual família e escola 

constroem juntas o processo de ensino-aprendizagem. Por essa razão, contamos com sua presença e 
participação no atendimento. 

Que Jesus Cristo, por intercessão da Boa Mãe, Maria, e de São Marcelino Champagnat, abençoe a todos 
hoje e sempre!  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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