
remind.com

Prezado/a                                          ,

Gostaria de dar as boas-vindas a você e a seu(sua) filho(a) à                                                                        

Para que você se mantenha informado(a) sobre as tarefas e atividades em sala de aula, este ano estou usando 

o Remind. Trata-se de um serviço gratuito que me permite enviar mensagens rápidas por notificações de celular 

pelo aplicativo ou por e-mail para todos da turma. O Remind mantém todos os números de telefone em sigilo e 

nos permitirá manter o contato. Pode inscrever-se para receber minhas mensagens no Remind atraves de dois 

maneiras fáceis:

• Suas informações pessoais de contato 

não poderão ser vistas por mim ou 

pela escola.

• Posso enviar avisos ou iniciar um bate-

papo privado com você ou com o aluno 

(caso ele/ela tenha mais de 13 anos).

Receba por email

ETAPA 1 
Simplesmente entre este código: 

em www.remind.com/join 

ETAPA 2 
Inscreva-se com seu email para começar 
receber mensagens!

    Se tem smartphone, o app móvel permite acesso à 

mais recursos e ferramentas.

App de dispositivo móvel

ETAPA 1 
Faça o download do aplicativo Remind no seu 
dispositivo Android (Google Play) ou iOS, ou 
use este link: rmd.me/ para instalar.

ETAPA 2 
Depois de ter feito o download do aplicativo, 
crie uma conta de pai usando seu endereço de 
e-mail.

ETAPA 3 

Acesse + Encontrar sua turma, insira o código 

exclusivo                                     e pronto!
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• Todas as mensagens ficam 

registradas e podem ser facilmente 

acessadas, caso precisem ser 

consultadas futuramente.

• As mensagens da minha turma 

serão enviadas diretamente para o 

seu telefone ou conta de e-mail.

Obrigado por se inscrever em minha turma no Remind! Veja algumas informações úteis a seguir:

É uma grande satisfação poder conhecer você e seu(sua) filho(a) melhor este ano! Se tiver alguma dúvida sobre o 

Remind, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.  

Será um prazer estar em contato com vocês!

Atenciosamente,

http://www.remind.com/join
http://rmd.me/

