
 

 

Brasília, 13 de abril de 2021. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Para o melhor acompanhamento das atividades de seu (sua) filho(a), disponibilizamos, pelo e-mail 
cadastrado do responsável, uma ferramenta que permite visualizar os resumos das atividades do Google 
Sala de Aula. Os resumos poderão ser diários ou semanais, conforme a escolha do responsável. Para isso, 
solicitamos o cadastramento ou a atualização de todos os e-mails dos senhores na secretaria da escola 
(3213.3737), no Portal dos Pais ou junto aos apoios pedagógicos (Ana Luiza – 99655-6524 e Maíra – 
99658-2362) ou ao SOD (Lara – 99658-2372 e Ilana – 99658-2342). 

 
Nos resumos por e-mail, o responsável poderá analisar os itens que seguem. 
 

 Trabalhos pendentes: atividades que ainda não entregues quando do envio do resumo. 
 Próximos trabalhos: trabalhos com entrega no dia da consulta e no dia seguinte (nos e-mails 

diários), ou, ainda, na próxima semana (nos e-mails semanais). 
 Atividades da turma: perguntas, atividades e avisos postados recentemente pelos professores. 
Obs.: os responsáveis que se inscrevem para receber os resumos por e-mail não podem ver as páginas 
Mural, Atividades, Pessoas ou Notas no Google Sala de Aula. 

 
Como receber os resumos por e-mail 
 

Para receber resumos por e-mail sobre as atividades do(a) aluno(a), o responsável deve aceitar o 
convite enviado pela escola, tendo 120 dias para isso. Após esse período, o convite perderá a validade. A 
inscrição nos resumos poderá ser cancelada ou removida da função de responsável a qualquer momento. 

 
Como fazer 
 

1. A escola envia um convite por e-mail para o responsável participar da turma do aluno. 
2. No programa do seu e-mail, abra o convite. 
3. Clique em “Aceitar”.  
4. Se você não for o responsável, clique em “Não sou o responsável”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Clique em “Aceitar” para confirmar. 
6. Depois que o responsável aceita o convite, ele escolhe quando quer receber os resumos por e-mail 

sobre o aluno. 
 

Agradecemos a atenção e a parceria, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 

 

 

Adriana Ribeiro Matias 

SOP – Coordenadora pedagógica 

Neila Paim Dias 

SOE – Orientadora educacional 

 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. ” 
Nelson Mandela 


