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Campinas, 15 de junho de 2018 
 

Prezados pais e responsáveis, 
 
Mais um encontro entre escola e família se aproxima! A Reunião de Pais e Mestres (RPM) é                 
um momento de partilha entre pais, responsáveis e professores. Sendo assim, temos o             
prazer de convidá-los a participar da RPM da Educação Infantil. 
 

Importante: o local e horário de atendimento individual estão indicados no comunicado            
impresso, que foi enviado na agenda dos alunos. 

 
Abaixo, o horário dos professores especialistas. 
 

Professor (a) Disciplina Local  23/06 (Sábado) 26/06 (3ªfeira) 

Bárbara Inglês Sala 29 – Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Juliano Ed. Física Sala 25 – Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Saulo Música Sala 25 – Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Para melhor organização e qualidade nos atendimentos, solicitamos que observem os horários            
disponibilizados.  

 

 
Sua presença é muito importante!  
 
 

Obs.: Aproveitamos para lembrar que a FOA (Ficha de Observação do Aluno) estará             
disponível na área restrita do site para visualização no dia 22/06. Abaixo, vocês             
encontrarão o tutorial com as orientações de acesso. Solicitamos a leitura da FICHA             
antes da RPM, pois o colégio não disponibilizará o documento impresso. 
  
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica da Educação Infantil 

 
 

Convocação para Reunião de Pais – 1º semestre / 2018 
 

Tomei conhecimento, nesta data, do horário, dia e local da Reunião de Pais e Mestres               
do 1º semestre.  
Aluno (a) __________________________________________ do __________________ 
 
Data ____ / ____ / ____                           ______________________________________ 
                                                                                         Assinatura do Responsável 

   

A seguir, o tutorial de acesso à área restrita do Colégio: 

1. Entrar no site do Colégio: www.riobranco.org.br; 

2. Acessar o link da área restrita e preencher com o Login (Matrícula do Aluno)                

e a senha do  responsável acadêmico ou responsável financeiro. 

http://www.riobranco.org.br/
http://www.riobranco.org.br/
http://www.riobranco.org.br/
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3. Caso não saiba a senha, preencher o campo Login com a matrícula do              

aluno e clicar no link “Esqueci a minha senha” e, em seguida, solicitar o envio pelo                

e-mail cadastrado. 

          4. Seguir o menu:  “Acadêmico – Boletins”: 

  
 


