Goiânia, 20 de abril de 2020.

Comunicado n. º 27/2020
Para: Pais de Alunos da Ed. Infantil do Externato São José
Assunto: Sala de Aula Virtual – Google Classroom
Prezadas Famílias,
Iniciamos a segunda semana de aulas on-line, ainda mais habilitados no manuseio da Plataforma do Google
Sala de Aula, que é a sala de aula virtual do Google. O aplicativo está disponível para celulares Android e
iPhone (iOS) e, também, na versão web como site.
Para adquirirmos um canal de comunicação ainda mais eficiente, entre escola e pais, todas as propostas de
ações/atividades complementares e tarefas de casa, correspondentes a cada aula, serão postadas, apenas,
na Plataforma Google Sala de Aula, especificamente, no Mural da Sala de Aula.
Para que o ENCONTRO ON-LINE, A CONEXÃO entre a criança e a professora, entre o grupo, ocorra cada
vez mais com uma INTERAÇÃO mais qualitativa, fortalecendo da continuidade do vínculo, seguem algumas
orientações já mencionadas pelos professores:
Acompanhe os horários das aulas. Diariamente, a professora Regente recordará,
escrevendo no Mural quais aulas a turma terá no dia.
Escolha um local específico para o momento da interação com a professora e colegas.
A sugestão é que seja arejado, silencioso e claro.
Seja pontual. O atraso no ambiente virtual é considerado um prejuízo pedagógico.
Separe, com a ajuda da sua criança (se possível), os materiais que serão necessários
para o momento do encontro com o professor, conforme horário ou solicitação do(a)
professor(a).
Incentive a organização prévia da sua criança para participar no momento.
O link da aula é disponibilizado no Mural da Sala Virtual, pouco antes do início.
No momento da aula, quando a professora estiver falando, é importante que o microfone
esteja desligado e a câmera ligada.
Além do professor em sala de aula, sempre outro membro equipe pedagógica estará
presente na sala de aula virtual para dar o suporte necessário.
As aulas são gravadas e ficam disponíveis no Mural da Sala de Aula, após algumas horas.
O chat pode ser usado para a interação da família com o professor, no momento da aula,
se necessário.
As propostas a serem realizadas, antes ou após o momento on-line, são postadas no Mural de Sala
de Aula e possui data de socialização.
Os professores orientam as crianças sobre todas as atividades propostas, por isso estas regras
precisam ser cumpridas.
Caso haja falhas de conexão, sinal ou queda de energia com o professor, a aula será novamente
ministrada.

Pedimos que a família, da criança não puder participar da aula on-line, comunique a coordenação. A
frequência precisa ser acompanhada.
Diante de qualquer situação específica, e a família necessitar dialogar com a equipe gestora ou
professor(a), pedimos que o façam via nossos contatos, que seguem:

Sobre dúvidas ao acesso à Plataforma Google Sala de Aula, os contatos são os mesmos já enviados
anteriormente.
Obs.: Nas duas últimas semanas, realizamos a entrega do material didático (livros e/ou cadernos) necessário
para o acompanhamento domiciliar das atividades escolares. Caso seu(sua) filho(filha) ainda esteja sem o
material, poderá retirá-lo na secretaria do Colégio, das 8h às 14h.
Com espírito de parceria, desejamos a todos uma semana abençoada!
Cordialmente,
Equipe Gestora do Colégio Externato Sao José

