
 

COMUNICADO: ENCONTRO DE PAIS ONLINE - ENS. FUNDAMENTAL 1 
 
Prezados pais e responsáveis, 

Conforme falamos em nossa reunião online realizada no dia 28 de abril, faremos uma live               
específica para os alunos em processo de alfabetização (1º ano), bem como para os alunos do                
2º ao 5º ano. 
 
A live para os pais e responsáveis de alunos do 1º ano A, B e C acontecerá dia 12 de maio,                     
próxima terça-feira, das 9h às 10h. Neste dia falaremos sobre o processo de alfabetização e               
encontros online em pequenos grupos de alunos para avaliação do desempenho e rendimento da              
criança no primeiro trimestre. 
 
Na quarta-feira, dia 13 de maio, também das 9h às 10h, acontecerá a live para os pais e                  
responsáveis de alunos do 2º ao 5º ano para tratar dos seguintes assuntos: 

- Lives estendidas para Língua Portuguesa e Matemática; 
- Procedimentos nas atividades avaliativas. 

 
Para esses encontros os pais poderão enviar suas dúvidas antecipadamente para os emails da              
coordenação pedagógica: vanessa@escolagrace.com.br ou keila@escolagrace.com.br .  
 
Faremos as lives através do Google Meet. Pedimos sua atenção, pois cada live tem seu próprio                
link para entrar na reunião. Para acesso, siga o passo a passo: 
 

LIVE 12/05: 1° ANO A, B e C LIVE 13/05: 2° ANO AO 5° ANO 

ACESSO PELA INTERNET 
1) No dia da reunião das turmas do 1° ano,          
próximo ao horário, copie o link a seguir na sua          
barra de navegação da internet:  
https://meet.google.com/sqr-aakt-hkd?hs=122&
authuser=0 

 
 
2) Abrirá a página do Google Meet, se você         
não estiver logado com uma conta Gmail, insira        

ACESSO PELA INTERNET 
1) No dia da reunião das turmas do 2° ao 5°           
ano, próximo ao horário, copie o link a seguir na          
sua barra de navegação da internet:  
https://meet.google.com/ago-aack-jmj?hs=122&
authuser=0  

 
 
2) Abrirá a página do Google Meet, se você não          
estiver logado com uma conta Gmail, insira seu        
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seu nome. Na sequência, clique em PEDIR       
PARA PARTICIPAR. 

 
3) Aguarde que permitiremos a entrada de       
todos. 
 
ACESSO PELO APLICATIVO EM    
DISPOSITIVO MÓVEL (CELULAR OU    
TABLET) 
1) No dia da reunião, próximo ao horário, abra         
o aplicativo do Google Meet: 

 
2) Clique em CÓDIGO DA REUNIÃO e insira o         
código da reunião: sqr-aakt-hkd 
 
3) Aguarde que permitiremos a entrada de       
todos. 

nome. Na sequência, clique em PEDIR PARA       
PARTICIPAR. 

 
3) Aguarde que permitiremos a entrada de       
todos. 
 
ACESSO PELO APLICATIVO EM    
DISPOSITIVO MÓVEL (CELULAR OU    
TABLET) 
1) No dia da reunião, próximo ao horário, abra o          
aplicativo do Google Meet: 

 
2) Clique em CÓDIGO DA REUNIÃO e insira o         
código da reunião: ago-aack-jmj 
 
3) Aguarde que permitiremos a entrada de       
todos. 

 

Atenciosamente, 

Equipe pedagógica 

 

 


