
 

1ª. REUNIÃO DE PAIS: Fevereiro de 2021 

 
É com imenso prazer que recebemos você e sua família no Colégio Plínio Leite. 

Estamos iniciando um novo ano e com ele, acreditando com muita esperança, em dias melhores. 

No Colégio Plínio Leite, valorizamos a aquisição do conhecimento intelectual e acreditamos na 
formação integral como condição para a construção de relações sociais e emocionais saudáveis.  
Assim, ao longo de nossa vida, construímos propostas para os alunos do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, alicerçadas na experiência em educação e na interação constante de toda 
comunidade escolar. 

Para que iniciemos o ano, interagindo, nos encontrando, reencontrando e conversando de pontos 
muito importantes que regerão o ano escolar de seus filhos, convidamos a todos para a nossa 1ª. 
REUNIÃO DE PAIS, com a presença da Direção e Coordenação Pedagógica. 
 

A REUNIÃO SERÁ PELO GOTOMEETING (remotamente), NOS DIAS, HORÁRIOS E ENDEREÇOS A SEGUIR: 

 

ANO/SÉRIE DIA HORÁRIO LOCAL/SALA 

1º. Ano do EF1 4/2 17h SALA do 1º. Ano: 
https://global.gotomeeting.com/join/860012773 

2º. Ao 5º. Ano do EF1 4/2 18h SALA do 5º. Ano: 
https://global.gotomeeting.com/join/907372301 

6º. ano do EF2 4/2 19h SALA do 6º. Ano 
https://global.gotomeeting.com/join/580283485 

7º. Ao 9º. ano do EF2 5/2 18h SALA do 9º. Ano:  
https://global.gotomeeting.com/join/726791581 

1ª., 2ª. e 3ª séries do EM 5/2 19h SALA da 3ª. SÉRIE: 
https://global.gotomeeting.com/join/513937813 

 

Acompanhe também o que vai acontecer e o que está acontecendo no ano escolar do seu filho 
através do site: ABA EDUCAÇÃO - Sub aba PLÍNIO LEITE HÍBRIDO 2021, pelo Manual de Orientações 
Escolares e Calendário Escolar (entregue no ato da matrícula e disponível no site), através dos e-mails 
enviados pela Coordenação do segmento, através da agenda escolar (1º. Ao 7º. Ano, que serão 
entregues em forma de drive thru) e pelas nossas redes sociais.   

Ressaltamos que em 2021 desejamos mais uma vez a sua parceria! 

Contamos com a presença de todos! 

Atenciosamente, 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

 

Colégio Plínio Leite: “Valores para construir, talentos para revelar.” 


