
 

 

Natal, 07 de março de 2023. 
 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO – 1ª e 2ª Série EM 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Colégio Marista de Natal, atento à sua missão evangelizadora e educativa, bem como comprometido 

com a aprendizagem de seus estudantes, proporcionará o Atendimento Personalizado para Pais e/ou 
Responsáveis, com o objetivo de, ainda no início do ano letivo, intensificar o diálogo entre escola e família.  

Assim sendo, as famílias terão um espaço de interação com os professores para tratar sobre os 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 os docentes.  
2. Acesso ao link para inscrição: https://forms.office.com/r/BbrPKZRkKY. 
3. O atendimento será realizado por turmas/grupos, conforme a indicação abaixo (tabela com o 

cronograma).  
4. Atenção ao horário de encerramento. Ele será cumprido rigorosamente. 
5. 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 ao outro grupo. 
6. Tempo de atendimento por professor: será adaptado de acordo com o número de inscritos. 
7. Após a pesquisa/consulta, se observarmos que o número de inscritos foi superior ao tempo 

destinado para o atendimento, será disponibilizada uma outra data para as últimas inscrições.  
8. O número de inscrições por professor será limitado, considerando o tempo de reunião. 
9. O mapa com a sinalização dos locais de atendimento será disponibilizado no dia de seu 

atendimento personalizado, já na portaria. 
10. Portaria de acesso: Rua Apodi. 
11. O atendimento acontecerá por ordem de chegada. 

 
CRONOGRAMA POR TURMA/GRUPO: 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 

 

 
 

GRUPO DATA DIA SÉRIE /TURMA HORÁRIO 

G1 DIA 15/03 quarta-feira 
1ª SÉRIE = TURMA C 
2ª SÉRIE = TURMA C 

18h15 às 19h40 

G2 DIA 22/03 quarta-feira 
1ª SÉRIE = TURMAS A e B 
2ª SÉRIE = TURMAS D e E 

18h15 às 19h40 

G3 Dia 26/04 quarta-feira 
1ª SÉRIE = TURMAS D e E 
2ª SÉRIE = TURMAS A e B 

18h15 às 19h40 

 

COMUNICADO 004/NAP V 

https://forms.office.com/r/BbrPKZRkKY

