
 

 

 

Utilização do EaD - www.office.com  
(DO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO) 

(Perguntas Frequentes) 

Como irá funcionar as aulas a distância da escola? 

Durante o período da epidemia, a escola seguirá as determinações da Secretaria da 

Educação e utilizará como ferramenta a Educação a Distância, minimizando os prejuízos 

causados pelo isolamento social que as autoridades determinaram.  

As aulas a distância substituirão as aulas presenciais? 
Nós sabemos que as aulas presenciais são imprescindíveis para a formação integral de nossos 

alunos, mas em virtude do avanço do Covid19 e do fechamento obrigatório das escolas, 

pretendemos minimizar os danos a essa formação, respeitando as ordens da Secretaria da 

Educação.  

Quais ferramentas serão utilizadas? 

A escola é parceira Microsoft e, por isso, os alunos têm acesso total e gratuito as 

ferramentas do Office, incluindo o Microsoft TEAMS, plataforma que utilizaremos em 

nossas aulas. Além do TEAMS, a escola continuará utilizando o PLURALL. 

Como obtenho acesso? 

Os alunos já possuem acesso ao PLURALL, ferramenta já utilizada nas aulas. O acesso ao 

TEAMS será feito a partir de um login e uma senha que os alunos receberão. Todos 

devem acessar o site ( https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/group-chat-

software/ ) e entrar com o login e a senha fornecidos. 

Como funcionará as aulas? 

Os alunos devem logar no TEAMS no início do período correspondente as suas aulas 

(7:30 para os alunos da manhã e 13:10 para os alunos da tarde), lá receberão instruções 

específicas de trabalho, através de vídeo, áudio ou mensagens de texto, de acordo com 

a necessidade do professor. Assim como em uma aula tradicional, o professor é 

autônomo para determinar o melhor jeito de ensinar aquele conteúdo, ficando a critério 

dele que modelo de aula utilizará naquele momento. 
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Como funcionarão os exercícios e as tarefas de casa. 

Para os exercícios e tarefas de casa continuaremos usando o PLURALL, intensificando o 

uso de novas ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo. 

E se os alunos tiverem dúvidas 

 O objetivo é espelhar o melhor possível a escola no ambiente virtual. Assim como 

acontece no ambiente físico, o aluno só pode tirar suas dúvidas durante a sua aula, 

respeitando os limites de tempo. O professor estará com outra turma não podendo 

responder questionamentos fora do horário determinado da aula. Assim como acontece 

na escola regular, os alunos devem também respeitar os horários de intervalo dos 

professores. 

Não consigo entrar, e agora? 

Nós sabemos que todos podem ter dificuldades e mesmo os professores terão seus 

problemas com essa nova modalidade. A epidemia nos obrigou a acelerar esse processo, 

então entendemos que os erros serão recorrentes e contamos com o esforço de todos 

para tentar minimizá-los. Se o aluno não conseguir entrar a primeira coisa a fazer é 

entender qual o motivo (erro de conexão, sem internet, problema na plataforma...) e 

depois procurar soluções junto ao nosso departamento de apoio. 

E se eu perder a aula? 

Como dissemos, o objetivo é simular o mais próximo possível o ambiente da escola. 

Assim como os alunos podem perder as aulas presenciais eles também podem, por 

diversos motivos, perder a aula a distância. Os professores esperam que os alunos, assim 

como fazem na modalidade presencial, procurem seus colegas para se atualizarem dos 

conteúdos dados naquela aula e quais tarefas foram dadas pelo professor. 

O conteúdo será novo? 

Em um primeiro momento, visando a adaptação de alunos e professores ao novo 

modelo, os conteúdos serão revisionais e de reforço. Como não sabemos quanto a 

epidemia irá durar, o conteúdo novo será inserido à medida que o isolamento persistir. 

Os alunos podem acessar o material via PLURALL, inclusive os livros que eventualmente 

não chegarem. 

E como ficam as avaliações? 

Segundo as diretrizes da Secretaria de Educação, todas as avaliações devem, em um 

primeiro momento, serem suspensas. À medida que as semanas passarem, a escola 

avisará sobre quaisquer mudanças nessa diretriz. Se porventura, os alunos tiverem 

trabalhos a entregar, o professor recolherá no retorno as aulas presenciais. 

 


