
 
Comunicado 069/2020 

Reunião de pais e mestres 1º período 
Ensino Fundamental I 

Campinas, 22 de junho de 2020 
 

Prezados pais e/ou responsáveis: 

Neste momento, a equipe pedagógica do Colégio Rio Branco gostaria de agradecer a vocês, pais e                
responsáveis, pela participação, sugestões e pela confiança no trabalho que está sendo            
desenvolvido pela escola durante este 1º período  de 2020.  

Para fecharmos este período do ensino à distância, realizaremos a nossa Reunião de Pais e               
Mestres entre os dias 29 de junho e 03 de julho.  

As reuniões serão realizadas durante o período de aula em que o aluno(a) está matriculado(a) e                
com horário individual previamente agendado. Nestes dias, os alunos não terão encontros online             
com as professoras polivalentes. Serão mantidas as aulas online com os professores especialistas. 

Turmas de EF-2 Turmas de EF-3 a EF-5 

Dias 29 e 30 de junho Dias 01, 02 e 03 de julho 

 

Agendamento 
O agendamento das reuniões individuais será realizado através de uma agenda online que estará              
disponível no Classroom e no Google Sites das turmas na página Trabalhando em casa, subpágina               
Comunicados e Orientações, a partir do dia 25 de junho.  
 
Caso queira agendar uma reunião com os professores especialistas (Educação Física, Arte,            
Música, Inglês e Filosofia), será necessário enviar um e-mail para o professor solicitando o              
agendamento. O contato de todos os professores está disponível no Google Sites da turma na               
página Contato de Professores. 

 
Solicitamos o cumprimento do horário agendado, pois as professoras farão as reuniões através do              
Google Meet respeitando o tempo de 20 minutos para cada aluno(a).  
 
Vídeo professores 
Preparamos para a reunião um vídeo apresentando o trabalho realizado à distância para que              
possam assisti-lo antes do encontro individual com as professoras. O vídeo também será postado              
no Classroom e no Google Sites da turma conforme orientação acima. 
 
Publicação do boletim 
Lembramos que os resultados referentes ao 1º período serão publicados na área restrita do site do                
colégio, a partir das 8h do dia 30 de junho. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
Ensino Fundamental I 

https://www.riobranco.org.br/
https://www.riobranco.org.br/

