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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. 

 

Assunto: Reunião Individualizada 2º e 3º anos 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 
 

Visando intensificar o processo de aprendizagem e o bom desempenho de cada estudante, estaremos 

agendando um encontro individualizado da professora com os responsáveis. Será um importante momento 

para que possam, professora e pais, conversarem sobre o envolvimento das crianças em cada componente 

curricular e, de acordo com a necessidade, combinar encaminhamentos de estudo para um melhor 

aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos durante a etapa letiva. 

As reuniões serão na próxima semana, de 19 a 23 de abril, pela plataforma Teams. Seguem abaixo as 

orientações para o agendamento e acesso às reuniões: 

 

 Para o agendamento: 

 Acessar a Equipe da turma, fazer a busca da agenda em: canal “Comunicados”, “Arquivos” e pasta 

“Agenda Reunião”; 

 Registrar, até o dia 18/04, na coluna correspondente ao horário, o nome do estudante e do 

responsável que estará no encontro. 
 

 Para o acesso no dia da reunião: 

 Não será na equipe da turma; 

 Aguardar e aceitar a chamada da professora para que possa participar do encontro; 

 Em caso de demora para o início da reunião entrar em contato pelo chat privado da coordenação e/ou 

orientação (Mônica Carvalho ou Denise Pina). 

 

Solicitamos aos responsáveis que sejam bastante objetivos em suas falas e que foquem nos assuntos 

referentes ao desenvolvimento dos estudantes nos devidos componentes curriculares. O tempo de atendimento, 

apesar de ser curto, precisará ser pontual e de qualidade. Gostaríamos de contar com a colaboração e 

compreensão de todos caso a professora necessite interromper a reunião por causa do horário. Outros 

responsáveis também estarão aguardando o atendimento. 

  

Cordialmente, 

 Mônica Carvalho 

Coordenadora Pedagógica 

Anos Iniciais, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 

Orientadora Educacional 

Anos Iniciais, 2º ao 5º ano 


