De: Coordenação Pedagógica
Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do CAOP

COMUNICADO 025 – 05/06/2020

Assunto: Aulas on-line

Prezado(a) Senhor(a), cordiais saudações!
Em continuidade às atividades na condição REMOTA, em função da pandemia e isolamento social, no Colégio Arquidiocesano de Ouro
Preto, mais um recurso tecnológico será utilizado, para melhor atender às necessidades pedagógicas no que diz respeito às aulas on-line,
o GOOGLE MEET, um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.
O referido recurso tecnológico, já utilizado por professores e professoras do CAOP, será uma forma de unificar o contato do c orpo
Docente, em tempo real, com os(as) alunos(as).
No entanto, vale ressaltar que os Roteiros, orientações, cronogramas continuarão disponíveis nas Plataformas conforme indicaç ões dos
professores(as) nas aulas virtuais, seja na Plataforma Moodle, seja na Plataforma do Bernoulli Sistema de Ensino.
Nesse sentido é fundamental retomar algumas solicitações e evidenciar alguns procedimentos.
Sobre os horários das aulas:
Os horários das aulas on-line são os mesmos das aulas presenciais;
Uso das Plataformas:
Os(As) Professores(as) orientarão quanto aos conteúdos disponibilizados nas Plataformas;
Acesso ao Google Meet:
Para participar das aulas, será solicitado que os estudantes estejam logados em algum email pessoal; que o nome no perfil do email seja
o nome próprio do(a) estudante.
As aulas ao vivo acontecerão separadamente por turma. Por isso, seguiremos a grade de horários regular de cada turma; a mesma que já
era utilizada nas aulas presenciais.

Os links de acesso às aulas serão fixos e, também, estarão disponíveis na Plataforma Moodle em cada Componente Curricular.
Se você estiver logado, corretamente na turma do link, aparecerá esta tela:

Para a ambientação à nova prática educativa, seguem algumas orientações específicas para estes momentos:

1 - Para participar das aulas, será solicitado que os estudantes estejam logados em algum e-mail pessoal; que não sejam utilizados emails de responsáveis; que o nome no perfil do e-mail seja o nome próprio do(a) estudante e que a foto de perfil seja uma foto atualizada
do(a) próprio(a) aluno(a). Na medida do possível, isso é para facilitar a identificação dos(as) alunos(as) por vocês ao gerenciarem suas
salas de aula ao vivo.
2 - As aulas ao vivo acontecerão separadamente por turma. Por isso, é fundamental seguir os horários regulares de cada turma; os
mesmos das aulas presenciais.
3- Ao entrar na sala de aula virtual, é fundamental que sejam observadas as seguintes regras:
Após o cumprimento inicial, o(a) professor(a) pedirá que todos os(as) estudantes desabilitem seus microfones e suas câmeras.
Para sinalizar que quer falar, o estudante deve pedir a palavra pelo chat e aguardar o chamado do(a) professor(a). Se o(a) aluno(a)
preferir, também, poderá registrar sua dúvida ou comentário diretamente no chat.
As dúvidas, que não forem esclarecidas antes do término do tempo da aula, devem ser abordadas em um vídeo tira-dúvidas ou em uma
aula ao vivo posterior, dependendo das particularidades da questão apresentada.
5 – Na dúvida, comunique-se com Dáphne Meireles, Setor de Comunicação, via e-mail: comunicacao@arquidiocesano.com.
Boas aulas a todos(as)!
Força, Fé, Coragem!
Nada é para sempre!
Coordenação Pedagógica

