CIRCULAR Nº 27/21
Assunto: Acesso à Plataforma e códigos do Classroom – turma 201E
Público-alvo: Alunos e responsáveis pela turma 201E
Data de envio: 29/07/2021
Estimados Pais e Responsáveis! Prezados Alunos!
Como é de conhecimento dos senhores, até o presente momento estávamos oferecendo o ensino remoto,
mas entendemos que é chegado o momento de iniciarmos um segundo semestre diferente. Assim, as aulas para
a turma 201E ocorrerá de forma presencial, conforme circular Nº 25/21. Para que todos possam se organizar,
estamos enviando os códigos de acesso ao classroom.
Para facilitar o acesso à Plataforma, organizamos os seguintes tutoriais em vídeo:
Navegador https://youtu.be/m6y-QzL2Thc
Celular (Aplicativo) https://youtu.be/aH1Qi2RgnNs
1. Cada aluno fará parte de uma quantidade de turmas, conforme o número de componentes
curriculares que tem. Ou seja, cada professor, de cada um dos componentes, criou uma turma no
Google Classroom.
2. Seguiremos a organização diária do horário já enviado. Por exemplo, se, na terça-feira, a turma tem
aula de Patologia e Enfermagem Neuropsiquiatria, o aluno deverá acessar as duas turmas, nos
horários de cada período, para acompanhar a aula dos professores.
3. Conforme circular Nº 25/21 , devido ao período em que ainda nos encontramos, os alunos que
optarem por permanecer na modalidade remota deverão estar cientes de que devem participar das
aulas pelo Meet no horário oficial da aula (das 8h20min à 11h55min), ou seja, no mesmo horário
dos alunos que estarão frequentando a modalidade presencial. Não serão disponibilizadas
gravações. A presença daqueles que permanecerem em aula remota se dará pela participação no
Meet e ao responder a chamada.
Toda a equipe pedagógica e tecnológica está à disposição para o esclarecimento de dúvidas:
● Coordenação Pedagógica dos Cursos Técnicos em Química e Enfermagem:
renata@colegiodomfeliciano.com.br
● Coordenação dos Cursos Profissionalizantes:
wanise@colegiodomfeliciano.com.br
● Serviço de Psicologia dos Cursos Profissionalizantes:
luciana.silveira@colegiodomfeliciano.com.br
● Mídias Digitais Educacionais:
vitor@colegiodomfeliciano.com.br
Contamos com o apoio de todos para que, juntos, possamos seguir aprendendo, remota ou
presencialmente.
Atenciosamente,

Ir. Jane Segaspini
Diretora

