
Comunicado 106/2021
Link da reunião de pais e mestres - 2º trimestre

Ensino Médio
Campinas, 20 de agosto de 2021

Prezados pais ou responsáveis:

Realizaremos no próximo dia 28 de agosto (sábado) a Reunião de Pais e Mestres on-line relativa ao
2º trimestre de 2021, para os pais de alunos do Ensino Médio.

Lembramos que os resultados referentes ao 2º trimestre serão publicados na área restrita do site
do colégio, a partir das 12h do dia 27 de agosto.

A partir de 27/08, sexta-feira, os calendários de recuperação estarão disponíveis no site do colégio, em
Ensino Médio - Calendário e na Google Agenda. Os projetos de recuperação e as orientações
necessárias estarão no Classroom de cada professor.

Para que a reunião on-line ocorra tranquilamente, é importante respeitar o horário agendado.
Solicitamos que verifiquem a conexão e o áudio do dispositivo que será utilizado.

Visando à segurança da informação, o Google Meet dos professores e alunos está restrito somente ao
domínio do Rio Branco. Isso significa que somente os usuários do nosso domínio (@riobranco.org.br e
@alu.riobranco.org.br) poderão participar da reunião pelo Meet.

Reforçamos que as reuniões de pais pelo Google Meet só poderão ser feitas com o e-mail
institucional do(a) aluno(a) (filho / filha). O Meet não aceitará e-mails particulares, nem mesmo o
Gmail. Por isso, no momento da reunião, tenha em mãos LOGIN e SENHA do aluno.

Verifique abaixo o seu link e horário de atendimento. Tempo estimado da reunião: 10 minutos.

Aluno(a):

Turma:

Dia e horário da reunião:

Link da reunião - Google Meet:

Professor(a) que realizará o atendimento:

Os professores de inglês e alemão também estarão disponíveis para atendimento via Google Meet, no
dia 28/08, a quem desejar, mediante agendamento prévio.

Para solicitar um horário (das 9h às 12h):

● Professor de inglês - envie e-mail para andre.nalin@riobranco.org.br;
● Professor de alemão - envie e-mail para adriane.pletz@riobranco.org.br.

Em caso de dificuldades no dia da reunião, favor entrar em contato com o colégio pelo telefone
3303-1274 ou por e-mail: juliana.caetano@riobranco.org.br

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
Ensino Médio
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