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Circular Nº 10/2020           Manaus, 24 de abril de 2020. 

Ref: ORIENTAÇÕES SOBRE AS AULAS POR VIDEOCONFERÊNCIA ATRAVÉS DO GOOGLE MEET 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

             Informamos que estamos dando mais um passo rumo à qualidade que desejamos para nossas aulas e, a partir 
dessa semana, começamos a ministrar algumas aulas em tempo real, através de videoconferência pelo Google Meet, 
que tem sido uma ferramenta poderosa nesse momento de aulas remotas. Com ele, professores estão ministrando 
suas aulas síncronas e também gravando as aulas assíncronas. Além disso, o Google Meet também se tornou o 
recurso de videoconferência utilizado para reuniões entre o corpo docente e Coordenação Pedagógica para 
planejamentos das aulas. 

Iniciamos as aulas “ao vivo” com algumas disciplinas, porém a partir da semana que vem ampliaremos para 
todas as matérias. O objetivo dessas aulas é melhorar a interação professor-aluno com a possibilidade de tirar as 
dúvidas no momento da explicação do professor. Entretanto, nossos professores continuarão postando no Google 
Classroom aulas autorais também, como já vínhamos fazendo desde o início da suspensão das aulas presenciais, 
além dos exercícios. 

Como é do conhecimento dos senhores temos grupos de Whatsapp com os representantes dos alunos de 

cada turma do nosso segmento (9º Ano do Ensino Fundamental e 1ª a 3 ª Séries do Ensio Médio) e, diariamente, nos 

comunicamos a fim de saber as dificuldades e necessidades dos demais alunos. Temos feito reuniões também com 

os representantes de sala através de videoconferência para ouvir as demandas e sanar as dúvidas. Os 

representantes repassam todas as informações nos grupos de sua respectiva sala de aula, portanto é muito 

importante que todos os alunos estejam no grupo de whatsapp de sua turma. 

Estamos enviando o cronograma das aulas “ao vivo” por email aos pais, além de postarmos no grupo dos 

representantes de turma que replicarão para os demais alunos. Os tempos de aula pintados de amarelo serão por 

videoconferência, os demais serão de aulas autorais postadas no Google Classroom. Ressaltamos que no dia da 

aula, cada professor postará no Mural da sala de aula no Google Classroom o link de acesso para que os alunos 

possam entrar e participar da videoconferência. As aulas “ao vivo” serão gravadas e os alunos que não puderem 

participar, por quaisquer motivos, poderão depois acessar à aula no mural da sala de aula no Google Classroom. 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS AULAS AO VIVO - COMPETÊNCIAS DO ALUNO 

 

1- Acompanhar o cronograma das aulas diariamente para não perdê-las; 

2- Comparecer no ambiente virtual no horário estabelecido (o professor postará o link de acesso com 10 minutos 

de antecedência do início da aula); 

3- Usar uniforme da Escola (preferencialmente); 

4- Escolher um local da casa adequado (sem barulho ou dispersões); 

5- Levar consigo uma garrafa de água, ir antes ao banheiro e cumprir as regras estabelecidas pelo professor; 

6- Estar de posse de todo o material da referida disciplina (apostila, caderno, estojo, etc). 

 

Permanecemos à disposição para o que julgarem necessário através do email institucional. Desejamos que 

todos estejam em paz e com saúde. 

 

Atenciosamente, 

Direção, Coordenação e Professores 


