
 
 

Comunicado  064/2019 
1ª Reunião de Pais e Mestres - EFI  

Campinas,  29  de abril de 2019 

 
Prezados pais e responsáveis, 

Mais um encontro entre escola e família se aproxima! 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.  

Lembramos que os BOLETINS com os resultados referentes ao 1º trimestre e a FOA (Ficha de                
Observação do Aluno) serão publicados na área restrita do site do Colégio, a partir das 9h do dia                  
3 de maio. 

Solicitamos a leitura da FOA antes da RPM, pois o colégio não disponibilizará o documento               
impresso.  

Obs.: Verifique o local e horário de atendimento no comunicado 
impresso, que foi entregue aos alunos.  

Abaixo, horário dos professores especialistas. 
 

Professores Disciplina Local  04/05 (Sábado) 08/05 (4ªfeira) 

Kleiner e Anelise Arte Sala  B 19 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h  

Leila e Caroline Inglês Sala  B 21 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h 

Camila Inglês Sala A 13 - Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Adriane  Alemão Sala  C 23 – Fundamental II 9h às 12h 18h30 às 20h 

Juliano Ed. Física Sala A 14 – Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Rodolfo e Élida (Fafá) Ed. Física Sala  B 19 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h 

Saulo Música Sala A 15 – Educação Infantil 9h às 12h 18h30 às 20h 

Lilian Música Sala B 23 - Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h 

Jussara Filosofia Sala B 21 - Fundamental I  8h às 12h 18h30 às 20h 

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

  
Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do EFI 
 

PASSO A PASSO PARA ACESSAR O BOLETIM E A FOA  
 

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

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

 

http://www.riobranco.org.br/
http://www.riobranco.org.br/


 
 

2. Acessar o link da área restrita: 

 

Clicar no link chamado Portal Educacional (Novo Portal): 

 

 

3. Caso não saiba a senha, clicar no link chamado “Esqueceu a sua senha” e preencher a                 
segunda tela com as informações de usuário (o usuário dos responsáveis do aluno, é o número do                 
documento de CPF somente números, e do aluno, o usuário é o número do registro acadêmico),                
depois o campo e-mail e por último clicar no link/botão chamado “concluir”. Após o processo será                
enviado um e-mail contendo um link para clicar nele e alterar a senha. Observação: lembrar de                
verificar se no navegador não está bloqueando as telas “pop-up” do Portal do Colégio. 

 
          4. Após acessar o Portal, clicar no link chamado “Educacional”: 

 

5. Para acessar os relatórios de FOA e Boletim, clicar no menu do lado da esquerda na                 
opção “Relatórios”, depois na opção “Emitir Relatórios” e por último escolher qual relatório deseja              
gerar: 

 

 

 
 


