
Comunicado 066/2021
Reunião de Pais 1º trimestre EFI (1º ao 5º ano)

Campinas, 27 de abril de 2021

Prezados pais e/ou responsáveis:

Entre os dias 05 e 12 de maio, realizaremos as reuniões de pais e mestres do Ensino
Fundamental I, pelo Google Meet. Este é um momento de grande importância para nós e para a
família quando, juntos, analisaremos os resultados do 1º trimestre e firmaremos um compromisso
de trabalho para o próximo trimestre.

Agendamento com Professores Polivalentes

● O agendamento das reuniões individuais será realizado por meio de uma agenda on-line
que estará disponível no Google Sites e Classroom das turmas a partir do dia 28 de abril.

● Para agendar e participar da reunião pelo Google Meet é necessário ter uma conta Google /
Gmail. Caso não tenha, recomendamos que utilize o e-mail escolar do(a) seu(sua) filho(a)
(@alu.riobranco.org.br).

● Após o responsável concluir o agendamento, receberá automaticamente, no e-mail
utilizado, as informações como: o horário e dia do agendamento e link do Google Meet em
que o professor fará o atendimento.

● Para que a reunião on-line ocorra tranquilamente, é importante respeitar o horário agendado
e o tempo de 20 minutos para cada aluno(a) e verificar a conexão e o áudio do dispositivo
que será utilizado.

Agendamento com Professores Especialistas

● Caso desejem agendar horários com os professores especialistas (Educação Física, Arte,
Música, Inglês, Alemão e Filosofia), por gentileza, enviar e-mail ao professor solicitando o
agendamento.

● O contato de todos os professores está disponível no Google Sites da turma em Contato
Professores.

Publicação do boletim e FOA

Lembramos que os resultados referentes ao 1º trimestre (boletim) serão publicados na área restrita
do site do colégio, a partir das 10h do dia 30 de abril. A FOA (Ficha de Observação do Aluno)
estará disponível para leitura, a partir de 04 de maio.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
Ensino Fundamental I

https://docs.google.com/document/d/14CooPRCLT6mrDocoZvOO3i2RseKDYrvyCWGgi_zp_BM/edit?usp=sharing
http://alu.riobranco.org.br/
https://www.riobranco.org.br/

