remind.com

Por que usar Remind?
remind te ajuda a se manter conectado. Você é o primeiro

Inscreva-se! É fácil.

professor de seus filhos, e é por isso que pais e professores
devem trabalhar juntos para ajudar todas no caminho das
crianças rumo ao sucesso.

Para se inscrever no Remind, um
professor ou administrador na sua
escola irá compartilhar um código
semelhante a esse: @código.

Para reforçar essa parceria, os professores usam Remind,
um serviço de mensagens gratuito e seguro, para mantêlos, professores e alunos, atualizados sobre o que está
acontecendo na sala de aula.

Você tem duas formas rápidas de
se unir ao Remind:

Os professores podem escolher mandar avisos direto para a
turma inteira, ou começar um bate-papo com um aluno ou pai.
As mensagens são enviadas diretamente para o seu celular
(baixe no aplicativo Remind!) ou email, e pode ajudar você e
seus alunos estarem cientes de:

• Tarefas
• Apoio personalizado

• Atualizações de viagens
• Mudanças na agenda
• E muito mais...

REMIND É SEGURO

• Informações pessoas do contato são mantidas confidenciais.
Números de telefone não são trocados entre professores,
alunos e pais.

• As mensagens não podem ser editadas ou mudadas, então
seus avisos e histórico de bate-papo são facilmente acessados
como fontes futuramente.

01 / VISITE-NOS EM:
www.remind.com/join

OU

02 / BAIXE O APLICATIVO
em seu dispositivo
Android ou OS

Veja o que outros pais
pensam sobre Remind!

• Os alunos com menos de 13 anos devem adicionar um email de
seus pais para notificá-los e só podem receber avisos.

REMIND ECONOMIZA O SEU TEMPO

• Nossas mensagens têm menos de 300 caracteres e são
mandadas diretamente para o seu aparelho celular ou email.

• Os professores podem estabelecer Office Hours para mantêlo informado sobre o melhor momento para respondê-lo em
um bate-papo. Se ver o nome de seu professor na sua lista
de contatos, você pode mandar uma mensagem a qualquer
momento.

• Mantenha-se contectado! Com o Chat, você pode mandar fotos
instantâneas de autorizações para viagens ou tarefas, PDFs, ou
Mensagens de Voz diretamente do seu celular!

ASSISTA O VÍDEO (INGLÊS)

Sra. Chow das escolas Pasco
County Susa Remind como
parte de seu curriculum. Veja
o impacto do Remind nos pais
de seus alunos.

