
 
Comunicado 105 /2018 

 2ª Reunião de Pais e Mestres - EFI/ 4º D  
Campinas, 22  de agosto de 2018 

 
Prezados pais e responsáveis: 
Mais um encontro entre escola e família se aproximando! 
Realizaremos, nos próximos dias 01 e 05 de setembro, a 2ª Reunião de Pais e Mestres do 1º                  
ao 5º ano do Ensino Fundamental I, relativa ao 2º trimestre de 2018. Para agendar o seu                 
horário, siga as instruções do tutorial em anexo. 

Abaixo, horário dos professores especialistas. 

Professor (a) Disciplina Local  01/09 (Sábado) 05/09 (4ªfeira) 

Christian e Anelise Arte Sala  89 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h  

Leila e Érika Inglês Sala  89 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h 

Adriane  Alemão Sala  103 – Fundamental II 9h às 12h 18h30 às 20h 

Rodolfo e Élida (Fafá) Ed. Física Sala  88 – Fundamental I 9h às 12h 18h30 às 20h 

Lilian Música Sala Apoio Pedagógico 9h às 12h 18h30 às 20h 

Roberto (Betão) Filosofia Sala 37 - Fundamental II (sábado) 
Sala 88 - Fundamental I (4ª-feira) 

7h30 às 10h 
(sala 37 - EFII) 

18h30 às 20h 
(sala 88 - EFI) 

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

 
Lembramos que os boletins com os resultados referentes ao 2º trimestre serão publicados na área               
restrita do site do Colégio, no dia 29/08, a partir das 14h, e a FOA (Ficha de Observação do                   
Aluno), no dia 31 de agosto. Solicitamos a leitura da mesma antes da RPM, pois o colégio não                  
disponibilizará o documento impresso. 

Aproveitamos para convidá-los para o “Workshop RB Saúde e Segurança”, que contará com             
palestras de pais do Colégio Rio Branco que atuam na área da saúde, a ser realizado no próprio                  
Colégio, no dia 01 de setembro, das 9h às 11h30, no auditório da Biblioteca e no RB Tech. A                   
iniciativa faz parte do projeto RB Saúde e Segurança, que tem, dentre seus objetivos, criar uma                
cultura preventiva em nossa comunidade e desenvolver a formação e conhecimentos práticos            
em Primeiros Socorros no ambiente escolar, que possam também se estender para a vida              
pessoal e familiar. Para fazer sua inscrição, acesse o link https://goo.gl/5pGQfy. 

 
 Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica do EFI  
 

A seguir, o tutorial de acesso à área restrita do Colégio: 
1. Entrar no site do Colégio: www.riobranco.org.br 

2. Acessar o link da área restrita e preencher com o Login (Matrícula do Aluno) e a senha                   

do   responsável acadêmico ou responsável financeiro. 

 

https://goo.gl/5pGQfy
http://www.riobranco.org.br/
http://www.riobranco.org.br/


 
 

 

 

 

3. Caso não saiba a senha, preencher o campo Login com a matrícula do aluno e clicar no                  

link “Esqueci a minha senha” e, em seguida, solicitar o envio pelo e-mail cadastrado. 

          4. Seguir o menu:  “Acadêmico – Boletins”: 

  
 
Orientações para o agendamento da RPM 2º trimestre 2018  
 
Turma: 4ºano D  
Professora: Renata Capovilla 

 
Por se tratar de um projeto-piloto, faremos o agendamento das reuniões através do e-mail do               
aluno. Siga as orientações abaixo: 

1. Clique no link postado no Classroom da turma do seu  filho - 4ºano D; 
2. Com a agenda aberta, observe, no período de 01 a 06 de setembro, os horários               

disponíveis identificados com a etiqueta “Reunião de Pais”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Escolha o horário de sua preferência e, em seguida, clique sobre o ícone Reunião de Pais                 
para abrir as informações do agendamento. Confirme o horário desejado e clique em             
“salvar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. Pronto! O seu agendamento está concluído. E nos veremos na data escolhida. 
 
Importante: 

● Os horários de reunião estão disponíveis entre os dias 1 a 6 de setembro, nas janelas das                 
aulas dos especialistas, no sábado de manhã (entre 7h30 e 12h10) e na quarta-feira à               
noite, (entre 18h30 e 20h40). 

● Qualquer dificuldade com o agendamento, entrar em contato pelo e-mail          
renata.capovilla@riobranco.org.br. 

 


