
 
COMUNICADO 015 – 17/03/2020 

De: Equipe Diretiva e Coordenação Pedagógica do CAOP 

Para: Alunos(as) da Instituição 

Assunto: Atividades via Plataformas 

 

Prezado(a) Aluno(a)! 

Mediante aos riscos da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, junto ao Setor de Saúde Municipal, 

autoridades sanitárias competentes e Conselho Estadual de Educação, a Equipe Diretiva do CAOP 
decidiu por suspender as Aulas, a partir do dia 18/03/2020(quarta-feira).  

Sem previsão para o retorno às atividades no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, vislumbrando 

minimizar perdas pedagógicas para os (as) Discentes e Docentes, os(as) Professores(as) estão 
orientados(as) quanto à disponibilização de Atividades via Plataformas de Aprendizagem. 

É de conhecimento de todos(as) que, na atualidade, no CAOP, são disponibilizados dois Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem: Plataforma Moodle e Meu Bernoulli.  

Portanto, cada Professor(a) fará indicações das atividades, seja na Plataforma Meu Bernoulli, ou na 

Plataforma Moodle, considerando os Conteúdos Programáticos estudados, intencionando a 

preparação dos(as) Discentes para as Avaliações e revisão das matérias já estudadas.  

Em síntese, é importante que os(as) alunos(as) estejam atentos(as) às  atividades, para que, 

independente do período que se fizer necessária a paralisação, possa dar continuidade aos estudos, 
sem prejuízos, utilizando-se de  ferramentas que integram a Proposta Pedagógica praticada no CAOP. 

 

Atenciosamente; 

Equipe Diretiva e Coordenação Pedagógica do CAOP 
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