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TODOS TRABALHAM JUNTOS PARA MANTER O 

REMIND SEGURO 

Professores, alunos e pais podem usar 
ferramentas de denúncia para sinalizar usos 
inadequados e manter o ambiente seguro. Veja 
nossas Diretrizes de Comunidade (remind.com/ 
community-guidelines) sobre as melhores práticas 
relacionadas à segurança.

Faça com que pais e alunos se inscrevam na 
sua turma do Remind!

Como os participantes só verão as mensagens 
enviadas por você depois de terem feito a inscrição, 
é importante fazer com que todos os pais e alunos 
participem da turma. É possível se inscrever de dois 
maneiras:

01 / BAIXAR O APLICATIVO DO REMIND 

Pais e alunos podem fazer o download do 
aplicativo Remind acessando: rmd.me. Em 
seguida, podem se inscrever na sua turma 
pesquisando seu @código exclusivo de turma.

* O código de cada turma fica do lado direito da sua 

conta na Web. Procure o símbolo @!

02 / INSCREVA-SE NA WEB 

Alunos ou pais podem visitar remind.com/join e 
inserir o @código de turma e seu e-mail. 

Por que usar o Remind?

O Remind ajuda você a se conectar instantaneamente 
com alunos e pais por meio de dispositivos móveis.

ECONOMIZE TEMPO 
Envie ou agende o envio de breves avisos e 
lembretes para sua turma, time, clube ou colegas.

ESCOLHA COMO SE CONECTAR 
Inicie um Bate-papo para conversar com apenas 
uma pessoa ou continue enviando avisos e 
lembretes.

ENTRE EM CONTATO COM ALUNOS E PAIS 

POR MEIO DE  QUALQUER DISPOSITIVO 

Os participantes não precisam de um smartphone 
para receber suas mensagens.

ADMINISTRE SUA COMUNICAÇÃO 

Defina horas disponíveis ou pause/retome 
conversas, caso opte pelo Bate-papo. Ou então, 
incentive os participantes a utilizar Carimbos para 
receber feedback instantâneo sobre seus avisos. 

O Remind é seguro?

Segurança em primeiro lugar.  

DADOS PESSOAIS SÃO MANTIDOS EM SIGILO 

Não existe troca de informações pessoais entre 
professores, alunos e pais. Como os participantes 
é que optam por participar do grupo, você não 
precisa coletar números de telefone ou e-mails da 
sua turma.

AS MENSAGENS FICAM SALVAS NA SUA CONTA 

Professores, alunos e pais terão rápido acesso ao 
Bate-papo ou ao Histórico de Avisos para futuras 
consultas.

VOCÊ TEM O CONTROLE DAS SUAS TURMAS   
Os professores podem excluir participantes de sua 
lista a qualquer momento. Se o @código de sua 
turma for exposto a pessoas de fora da sala de aula, 
por qualquer motivo, os professores poderão alterá-
lo para um código mais seguro (como se fosse uma 
senha!).
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Dicas para encher suas turmas

Os professores mais bem-sucedidos do Remind 
têm algumas excelentes dicas para adicionar 
participantes às suas turmas. Nós queremos 
compartilhá-las com você!

PARA OS ALUNOS

• Publique o código da sua turma no quadro de 

avisos da sala de aula.

• Compartilhe seu código de turma no primeiro 

dia de aula em seu plano de estudos.

• Compartilhe seu código de turma no site da 

sua classe.

• Incentive os alunos a: enviar fotos 

engraçadas da turma, mensagens 

motivacionais, perguntas divertidos, links 

para recursos adicionais para a sala de aula, 

ou acomodações para alunos de Educação 

Especial pelo Remind.

PARA OS PAIS

• Apresente as orientações de inscrição em 

reunião de pais.

• Envie nossa carta aos pais e responsáveis 

remind.com/teachers. 

• Espalhe folhetos pela escola sobre como 

se inscrever (verá o PDF ao clicar no botão 

Instruções de download).

• Publique seu código de turma do Remind no 

site da escola ou acrescente-o em seu plano 

de estudos.

Envie um Aviso

Os Avisos são mensagens unidirecionais que você 
pode enviar para toda a sua turma. Os professores 
usam o Remind para enviar diversos tipos de 
avisos.....

Planejamento de aula 

Atribuição de tarefas 

Documentos da aula 

Perguntas para racionamento crítico 

Mensagens e imagens motivacionais 

Fatos e dicas 

Curiosidades 

Mudanças na programação

Use avisos no Remind para...

• Estender o aprendizado da sala de aula para a 

conversa durante o jantar.

• Se aproximar mais de pais de difícil acesso.

• Compartilhar a frase do dia do aluno com os 

pais, para que participem desses momentos. 

• Avisar sobre algo de que você se esqueceu 

quando o sinal tocou.

• Mostrar cartazes educativos para os pais, 

assim eles entenderão as novas exigências 

matemáticas..

• Reconhecer o esforço dos alunos, enviando 

uma mensagem de voz para toda a turma.

Quais tipos de avisos posso enviar para minha turma 
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Novo Iniciar um Bate-papo

Os professores também podem usar o Remind 
para iniciar conversas privadas com pais ou alunos 
maiores de 13 anos. Os professores têm o controle 
total do bate-papo, o que significa que eles devem 
iniciar um bate-papo ou ajustar suas configurações 
para permitir que os participantes o façam. Todos 
podem pausar ou retomar bate-papos facilmente, 
mas apenas os professores podem definir horas 
disponíveis para estabelecer quando estarão 
disponíveis para responder.

Use o bate-papo do Remind para...

• Compartilhar feedback personalizado 

diretamente com alunos ou pais.

• Entrar em contato com pais ou alunos quando 

notar a ausência de tarefas importantes.

• Fornecer suporte individual aos alunos que 

tiverem faltado.

• Manter os pais atualizados sobre o 

comportamento ou desempenho do aluno, de 

forma individual.

Quando devo iniciar um bate-papo?

DIRETOR 

Crie uma turma com todos os 
pais. Lembre-os de mudanças na 
jornada escolar!

Crie uma turma com todos os 
professores. Avise sobre reuniões.

COORDENADOR DE ATIVIDADES 
Crie uma turma para o conselho 
estudantil.

Os alunos podem votar em 
questões usando os Carimbos.

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Compartilhe recursos com todos 
os professores ao mesmo tempo. 

Envie dicas interessantes e 
palavras de incentivo para novos 
professores.

Quem pode usar o Remind? 

TÉCNICO ESPORTIVO 
Mudanças na programação?

Reúna seu time sem problemas!

ORIENTADOR 

Crie uma turma com o conselho de 
pais. Receba-os nas reuniões.

Envie aos alunos informações 
importantes sobre o processo de 
matrícula na universidade. 


