
 
 

DIALOGANDO COM OS PAIS 

 

 Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

O Colégio Paulista tem a alegria de convidá-los a participar da primeira reunião deste ano para 

dialogarmos.  

A reunião será de forma híbrida (presencial e on-line). Para os que optarem assistir de forma on-line 

deverá acessar a sala de Reunião geral através do primeiro link, em seguida acesse a sala, Diálogo com os 

professores, através do segundo link. 

 Para acessar o Link, o aplicativo Microsoft Teams deverá estar instalado em seu dispositivo, e 

acessá-lo como convidado. Segue data e hora das reuniões conforme o segmento do aluno: 

 Data: 13/01/2021 

 Hora: 17h 

 Público: Pais dos alunos do Infantil 2 anos e Infantil 3 anos. 

 Reunião geral link1: https://bit.ly/3oEiS82 

 

DIÁLOGO COM OS PAIS E PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Diálogo com os professores Infantil 2 anos link 2: https://bit.ly/3ozPY8N (Antigo Maternal I) 

 Diálogo com os professores Infantil 3 anos link 2: https://bit.ly/2K5EMlv (Antigo Maternal II) 

 

 Data: 13/01/2021 

 Hora: 18h 

 Público: Pais dos alunos do Infantil 4 anos e Infantil 5 anos.  

 Reunião geral link1: https://bit.ly/3oEiS82 

 

 

 

DIÁLOGO COM OS PAIS E PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Diálogo com os professores dos alunos do Infantil 4 anos link 2: https://bit.ly/3qfF5JX  (Antigo Jardim I) 

Diálogo com os professores dos alunos do Infantil 5  anos link 2: https://bit.ly/3q5hhYU (Antigo Jardim  II) 

 

https://bit.ly/3oEiS82
https://bit.ly/3ozPY8N
https://bit.ly/2K5EMlv
https://bit.ly/3oEiS82
https://bit.ly/3qfF5JX
https://bit.ly/3q5hhYU


 

DIALOGANDO COM OS PAIS DO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

 Data: 14/01/2021 

 Hora: 18h 

 Público: Pais dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 Reunião geral link1: https://bit.ly/3oEiS82 

  

DIÁLOGO COM OS PAIS E PROFESSORES -  FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 Reunião com os pais do 1º Ano do Ensino Fundamental 

 Diálogo com os professores: https://bit.ly/2Xtwqab 

 

 Reunião com os pais do 2º Ano do Ensino Fundamental 

 Diálogo com os professores: https://bit.ly/2K3YBcM 

 

 Reunião com os pais do 3º Ano do Ensino Fundamental 

 Diálogo com os professores: https://bit.ly/39o3HZX 

 

 Reunião com os pais do 4º Ano do Ensino Fundamental 

 Diálogo com os professores: https://bit.ly/3i3v3Zj 

 

 Reunião com os pais do 5º Ano do Ensino Fundamental 

 Diálogo com os professores: https://bit.ly/3i1WbYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

Colégio Paulista 
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