
  

COLÉGIO ACADEMOS  

 PAIS e ALUNOS  

                     

          Após as primeiras semanas de aula na plataforma PLURALL, percebemos a necessidade de alguns ajustes 
para que nosso trabalho educacional possa ser realizado sempre com um melhor resultado. Outros ajustes irão 
acontecer, à medida que vamos vivenciando e ganhando mais conhecimento com essa nova ferramenta de trabalho.  

          É do conhecimento de todos que as aulas estão sendo realizadas no mesmo horário das aulas presenciais. 
OBS.: O aluno deverá cumprir o horário das aulas, atrasos na entrada da aula, poderão atrapalhar a aprendizagem 
dos conteúdos, participação nas diversas atividades e realização de tarefas.  

Vejam abaixo as orientações a serem cumpridas durante esse período na plataforma:  

1ª O aluno deverá assistir às aulas usando a farda diária do colégio. É necessário que ele se identifique para entradas 
no ambiente virtual com seu próprio nome e foto. Não será dado acesso a pessoas com nomes diferentes dos alunos 
matriculados. Isso é medida de segurança.  

2ª É necessário colocar todo material didático no mesmo lugar onde o aluno esteja assistindo às aulas;  

3ª Durante a aula, o aluno deverá ficar com a CÂMERA e o ÁUDIO ativados, os quais só deverão ser desativados, 
caso o professor solicite.  OBS.: Na impossibilidade de uso da câmera é necessário a foto do rosto do aluno.  

4ª É importante NÃO SAIR da aula. No momento em que o aluno fica saindo e entrando, poderá perder informações 
necessárias à aprendizagem dos conteúdos, além de perder tempo na realização das atividades.  

 OBS.: 1. Entre uma aula e outra haverá um rápido intervalo para idas ao banheiro, beber água... Sugerimos aos 
alunos que tiverem garrafinha, colocar com água próximo ao local onde está estudando.  

 OBS.: 2. O horário do recreio será mantido: 6º ANO: 9h as 9h20min. 7º ANO a 3ª SÉRIE: 9h50min as 10h15min.  

5ª Haverá CHAMADA (registro de frequência) em todas as aulas para melhor controle da participação dos alunos. 
Se por algum motivo o aluno não puder participar, é necessário que a coordenadora seja informada através do 
WhatsApp do colégio. As aulas e atividades ficarão gravadas na plataforma PLURAL e, na agenda digital, ficarão 
registrados conteúdos e atividades. Algumas atividades específicas serão anexadas no site do Colégio 
(www.colegioacademos.com/atividades)   

6ª Na impossibilidade de realização de alguma aula, avisaremos com antecedência, se possível, ou diretamente aos 
alunos na plataforma e aos pais pelo WhatsApp. Lembrando que essas aulas serão repostas (avisaremos dia e hora 
com antecedência).  

7ª As aulas não poderão ser interrompidas por outras pessoas que não estejam participando. Pais/responsáveis que 
necessitem de alguma informação ou queiram dar sugestões, deverão utilizar o WhatsApp ou telefone do colégio, a 
mensagem ou a ligação será encaminhada para a coordenação responsável.  

8ª Em breve enviaremos um comunicado com informações sobre AVALIAÇÕES. Por enquanto o importante é a 
participação do aluno na aula, assim como a realização das atividades indicadas pelos professores.  

 Salientamos que é de suma importância o acompanhamento dos pais e alunos à agenda digital, pois tanto será o 
norteamento do que foi ministrado de conteúdo no dia, como atividades que devem ser realizadas e ainda 
informativos e comunicados gerais de todos os segmentos do Colégio (Direção, Supervisão, Coordenação e  

Secretaria).   

CONTAMOS COM O APOIO DOS RESPONSÁVEIS para essa nova forma de trabalho educacional, uma vez que a 
colaboração, compreensão e envolvimentos de TODOS farão a diferença na aprendizagem e no resultado escolar 
de cada aluno.  

                                                                                                                      Atenciosamente, equipe técnica e direção  



 

   


