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Caros Pais ou Responsáveis do 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Médio,
Nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2018, de 7h30 as 9h30, ocorrerá o Encontro de Pais e Professores.
Cada encontro é individual e deve ter a duração de 5 minutos.
Os agendamentos serão feitos através da Agenda On-Line Reservio, das 10h do dia 11/05 às 18h do
dia 17/05.
Orientações para realização do agendamento:
- Os professores só dispõem de 5 minutos para cada atendimento; sugerimos, pois, que os Pais
priorizem e escolham, no máximo, 4 professores com quem mais precisem conversar;
- No “Passo 2” desconsidere a opção “Sem preferência” ;
- Tome nota dos professores e horários escolhidos;
- Tenha atenção especial ao “Passo 3”, para o preenchimento do campo “IMPORTANTE! INFORME O
NOME E A TURMA DO ALUNO:”
Será um prazer recebê-lo e agradecemos por mais esse passo no caminho da autêntica parceria
desejada.
Atenciosamente,
Liliane Santos / Fábio Henrique
Maria Clara Borges / Cristina Marques
Coordenadores Pedagógicos
Orientadoras Educacionais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Entre no Site “Reservio”- http://csvp.reservio.com/
(ou através do Site da Escola – www.csvp.g12.br)

Escolha uma opção: Encontro de Pais e Professores – 1º EM
Encontro de Pais e Professores – 2º EM
Encontro de Pais e Professores – 3º EM
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Passo 2: “Selecione um profissional”
Clique no Professor desejado que uma tela se
abrirá. “Selecione data” com os horários
disponíveis. Exemplo: Júlia - ESP - 23/05 - 8:15
 DESCONSIDERE A OPÇÃO “Sem preferência”
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Passo 3: “Preencha as seguintes informações”
Observe a solicitação do campo:
“IMPORTANTE! INFORME O NOME E A TURMA DO ALUNO:”
Clique em “AGENDAR”
OBS.- Será enviado um e-mail de confirmação com a data e a hora do
agendamento. O nome do Professor não será informado na mensagem,
então sugerimos, caso venham a conversar com mais de um Professor,
que anotem os nomes e horários dessas marcações.

