Comunicado 064/2021
Boletim e Atividades de recuperação - 1º trimestre
Ensino Fundamental II
Campinas, 23 de abril de 2021

Prezados pais ou responsáveis:
Os resultados referentes ao 1º trimestre estarão disponíveis na área restrita do nosso site hoje, dia
23 de abril, a partir das 15h.
●
●
●

●
●
●

Acesse www.riobranco.org.br/area-restrita
Clique em Portal Educacional;
Efetue o login com o CPF do responsável (somente números) e a senha cadastrada. É
importante lembrar de verificar se o navegador não está bloqueando as telas “pop-up” do
Portal do Colégio;
Após acessar o Portal, clique em “Educacional” e selecione o “Contexto Educacional”
(aluno/a);
Para ver as notas, clique em “Notas de avaliações” do menu lateral;
Para acessar o Boletim, clique na opção “Relatórios” do menu lateral, depois na opção
“Emitir Relatórios” e, por último, escolha qual relatório deseja gerar.

Realizaremos as atividades de recuperação do 1º trimestre, para os alunos que obtiverem média
INFERIOR a 6,0 (seis), da seguinte maneira:
●
●
●

Participação nas aulas de recuperação, de 03/05 a 07/05, conforme calendário, que
estará disponível em nosso site a partir de 26/04;
Realização dos projetos de recuperação, disponíveis no Google Classroom de cada
professor;
Realização das avaliações de recuperação, na semana de 10/05 a 14/05, conforme
calendário, que estará disponível em nosso site a partir de 26/04.

As orientações e informações sobre os conteúdos e habilidades necessários para as avaliações
também estarão no classroom de cada professor.
Os alunos deverão acessar o link a seguir https://meet.google.com/yja-wuuf-uvw para a realização
das provas, que permanecerão em formato digital. Durante a execução das avaliações, as
câmeras deverão permanecer abertas.
Algumas orientações são importantes para a realização da avaliação de recuperação:
1.
2.
3.
4.

Checar a conexão e testar equipamentos previamente;
Organizar o ambiente de provas sem uso de material de apoio;
Permanecer com celulares desligados;
Utilizar somente a conta google do aluno (verificar se estão logados corretamente) para
garantir que as avaliações sejam entregues corretamente;
5. Utilizar, preferencialmente, laptop, chromebook ou computador para a realização da prova;
6. Anexar imagens da resolução dos exercícios, quando solicitado pelo professor.
Os resultados de recuperação estarão disponíveis na área restrita do site do colégio em 24/05.
Estamos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Ensino Fundamental II

