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Seguem algumas orientações importantes sobre o estudo em casa/online. 

 

 FERRAMENTAS DE ACESSO 

* Nossos professores estão utilizando como ferramentas o Google Classroom, o site da escola 

e o Whats para postagem das atividades pedagógicas, como videoaulas, listas de exercícios, 

PowerPoint e plantões de dúvidas. 

* Toda atividade enviada pela ferramenta utilizada pelo professor será disponibilizada também no 

site da escola, para que sejam evitados problemas de acesso rápido a outras plataformas. 

* Durante o horário de aula, os professores estarão disponíveis para aulas online (de acordo com 

as instruções específicas de cada professor) ou para esclarecimento de dúvidas que surgirão ao 

longo desse período. 

* Toda atividade pedagógica será validada, como nota de participação do aluno, compondo, 

posteriormente, a média bimestral. 

* As avaliações formais, como Simulados e Provas Bimestrais, serão remarcadas no calendário, 

assim que as aulas presenciais sejam retomadas.  

 

 ATITUDES ESPERADAS DOS ALUNOS PARA O ESTUDO EM CASA (online) 

 

* Acompanhe, diariamente, as orientações fornecidas pelas ferramentas já utilizadas pelos 

professores e pelo site da escola. Para acesso ao Google Classroom, o aluno receberá do 

professor uma senha referente à sua turma. Pelo site da escola, o aluno deverá utilizar o número 

de sua matrícula e sua senha (que constam no boleto da escola). Siga os passos abaixo para ter 

acesso ao site da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Após assistirem às aulas e orientações dadas pelos professores, traga suas dúvidas e 

dificuldades relacionadas aos conteúdos estudados, para que possam ser esclarecidas nas aulas 

subsequentes, nos fóruns/ Google Classroom  e/ou grupos de WhatsApp. 

 

* Acompanhe o horário de aulas montado para cada turma, fique atento às orientações e tire suas 

dúvidas. 

 

* Siga as explicações e as atividades ministradas pelos professores, preferencialmente, em locais 

adequados para estudar, sem interferências externas. 

 

* Cumpra todas as atividades propostas, pois elas serão validadas. 

 

       Neste momento, em que novas formas de "ensinar e aprender" foram necessárias, será 

muito importante o empenho e comprometimento de todos. 

       Toda a equipe pedagógica estará disponível para o esclarecimento de dúvidas, buscando 

sempre oferecer um ensino de qualidade, que atenda às necessidades dessa nova rotina de 

estudos. 

        Estamos tomando as providências para a formalização da plataforma oficial da escola e as 

orientações necessárias seguirão oportunamente. 
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