
 
 
 
 
 

November 12, 2018 
 
 
 

 
Dear Elementary School Parents, 
 
 
 
Please be reminded that the grade-level quarterly meetings are scheduled to begin at the end of 
November, following the schedule below. The meetings will begin promptly at 8:00 a.m. in the 
auditorium and must end at 8:30 a.m.  Please be punctual and remember to sign the attendance 
form upon arrival.  Coffee and cookies will be served.  

 
We will follow the schedule below (Please note the change in order for 1st and 5th 
grade meetings): 

 
5th Grade: Wednesday, Nov. 28   
2nd Grade: Thursday, Nov. 29  
3rd Grade: Friday, Nov. 30 
4th Grade: Tuesday, Dec. 4 
1st Grade: Wednesday, Dec. 5   

 
As you know, this is an opportunity for parents to learn more about pedagogical issues as they 
relate to the grade level as a whole; for example, homework, assessment, curriculum, etc.  Please 
refrain from discussing concerns about your individual child.  For that, you can request 
a meeting with your child's teacher at any time. 

 
In the best interest of time, please email your child's teacher to submit the topics you would like 
the teachers to address at the meeting so that they can build the agenda and be prepared to 
provide you with the information you are interested in discussing. If you would like the grade-level 
Portuguese teacher, Brazilian Geography & History teacher, or a Specials teacher to attend 
the meeting, please let the class teacher know at least two days in advance of the schedule 
meeting date, so that the teacher can make arrangements to be there.  

 
Again, we would like to thank you all for your continued partnership! 

 
Warm regards, 

 

 

 
Marina 
Elementary Principal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Prezados Pais do Elementary School,  
 
 
 
 
Gostaríamos de lembrar aos pais que as reuniões bimestrais estão agendadas para começar no 
final do mês, conforme a grade abaixo. As reuniões começarão pontualmente às 8h, no auditório, 
e serão encerradas às 8h30min.  Pedimos que não se atrasem e que registrem a sua participação 
assinando a folha de presença na chegada. Um cafezinho será servido.  
  
As reuniões seguirão o calendário abaixo (Favor notar a troca na ordem das reuniões do 1º e 5º 
anos):  
  
5º ano: Quarta-feira, 28 de novembro 
2º ano: Quinta-feira, 29 de novembro 
3º ano: Sexta-feira, 30 de novembro  
4º ano: Terça-feira, 4 de dezembro  
1º ano: Quarta-feira, dia 5 de dezembro 

 
Como sabem, o objetivo dessas reuniões, específicas para cada ano é aprender mais a respeito 
das questões pedagógicas do grupo em questão, visto que elas estão relacionadas a cada série 
como um todo, por exemplo: trabalho de casa, avaliação, currículo, etc.  Pedimos que não 
abordem uma preocupação que seja inerente somente ao seu filho. Para tal, uma reunião 
individual poderá ser agendada a qualquer dia.  
  
Por favor, para uma melhor otimização do tempo e para a preparação da agenda da 
reunião, enviem um e-mail para o professor do seu filho com os tópicos que vocês gostariam que 
fossem abordados. Dessa forma, o professor estará preparado para fornecer as informações 
solicitadas.  Caso queiram que as professoras de Português, de Geografia e História do Brasil, 
ou qualquer outro professor esteja presente, favor informar ao professor de turma, com pelo 
menos dois dias de antecedência à data da reunião, para que possamos fazer os arranjos para 
que todos os professores solicitados compareçam às reuniões. 
  
Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos a sua parceria! 
  
Atenciosamente, 
 
 
 
Marina 
Elementary Principal 
 


