Goiânia, 20 de abril de 2020.
Comunicado n. º 27/2020
Para: Pais de Alunos do Externato São José do Ensino Fundamaental (Anos Iniciais e Finais)
Assunto: Sala de Aula Virtual – Google Classroom
Prezadas Famílias,
Iniciamos, hoje, 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 atividades
complementares e tarefas de casa, correspondentes a cada aula e/ou disciplina, serão postadas, apenas, na
Plataforma Google Sala de Aula, especificamente, no Mural da Sala de Aula.
Orientamos, também, a importância dos alunos estarem comprometidos com este momento novo de
aprendizado e obedecendo às regras de convivência necessárias. São elas:
 Mantenha o horário semanal atualizado.
 O professor disponibiliza o link minutos antes do horário da aula.
 O material escolar precisa estar organizado, conforme o horário das aulas do dia.
 O espaço de estudo precisa ser silencioso, sem ruídos e sem fatores de distração.
 O atraso no ambiente virtual é considerado um prejuízo pedagógico.
 O microfone precisa sempre estar desligado e a câmera ligada.
 Se o sinal cair ou estiver fraco, desative, também, a câmera.
 Além do professor em sala de aula, sempre outro membro equipe pedagógica estará presente na sala
de aula virtual para dar o suporte necessário.
 O aluno, com comportamento inadequado, será removido da sala de aula e a família será contatada.
 As aulas são gravadas e ficam disponíveis no Mural da Sala de Aula, após algumas horas.
 O chat é a interação do aluno com o professor no momento da aula e não pode ser utilizado de forma
inadequada.
 Toda atividade será postada no Mural de Sala de Aula e posui data de entrega.
 Os professores orientam os alunos de 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.
Por último, reforçamos que as aulas on-line interagem pedagogicamente, apenas, com os alunos. Nenhum
familiar responsável poderá contatar o professor, durante o momento de aula. Todas e quaisquer queixas
precisam ser resolvidas por um membro da equipe pedagógica. Na primeira semana de aula, professores se
incomodaram com a forma desrespeitosa com que alguns pais os abordaram no ambiente virtual.

Para facilitar o atendimento das famílias com a comunidade escolar, seguem os contatos da Equipe Gestora
para que a dúvida seja esclarecida devidamente.

Sobre dúvidas ao acesso à Plataforma Google Sala de Aula, os contatos são os mesmos já enviados
anteriormente.
Obs.: Na semana passada, realizamos a entrega do material didático (apostilas, 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

