Excelência em educação e princípios cristãos

----------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO OFICIAL ESCOLA GRACE - AULAS REMOTAS: ENS. FUNDAMENTAL
Curitiba, 9 de abril de 2020.
Prezados pais e/ou responsáveis,
Seguindo a medida de prevenção do Estado do Paraná e da Prefeitura de Curitiba, não retornaremos com aulas
presenciais após o final do nosso recesso escolar (férias). Sendo assim, a partir de 13/04, segunda-feira, daremos
início às aulas de forma remota. O retorno presencial ainda não tem data definida, há discussões para ser após o
feriado do dia 01/05. Informaremos com antecedência, assim que chegar o decreto.
Durante este período de recesso antecipado para os alunos, nossa equipe trabalhou de forma a preparar e chegar num
formato de acesso digital que fosse prático e de fácil manuseio para todos os níveis de ensino que trabalhamos.
Sendo assim, utilizaremos os recursos GOOGLE FOR EDUCATION, d
 o qual a Escola já faz uso e vem utilizando para
demandas internas. Configuramos o acesso para todos os alunos a partir de um login personalizado que permite o uso a
uma infinidade de ferramentas com medidas de segurança e monitoramento reforçados. Um cuidado a mais para os
alunos nesse período de constante acesso à internet.
1) O ACESSO: GOOGLE CLASSROOM
As aulas estarão disponíveis nas salas do GOOGLE CLASSROOM. O acesso pode ser feito pelo aplicativo ou no site.
APLICATIVO: Google Classroom
(disponível no Google Play e Apple Store)

SITE: Google Classroom
https://classroom.google.com/

Clicar em "Ir para a sala de aula" para fazer o login.

2) LOGIN E PARTICIPAÇÃO DA TURMA
Entrando na área de login, a senha é padrão grace2020 e poderá ser alterada no primeiro
acesso. O e-mail segue a seguinte regra: primeiro nome do aluno > ponto > último sobrenome >
@escolagrace.com.br
Exemplo: Aluna - L
 aura Emanuele da Silva // e-mail - l aura.silva@escolagrace.com.br
Ao entrar com o login, abrirá a página com a sala de aula do aluno. Para acessá-la clique no
botão Participar.

ATENÇÃO: Se você faz uso do Google Chrome e tem uma conta padrão no navegador, ao entrar na sala de aula,
verifique se você está logado como aluno. Somente no login dos alunos aparecerá a sala de aula.

Como é um procedimento novo para nós, falhas podem ocorrer. Caso aconteçam, envie sua dificuldade referente ao
login de acesso para: comunicacao@escolagrace.com.br que prestaremos suporte.
Dúvidas referentes à conteúdos pedagógicos e atividades, entre em contato com a coordenadora pedagógica
responsável pela turma do seu(a) filho(a):
1° ao 5° ano da manhã: vanessa@escolagrace.com.br
1° ao 5° ano da tarde: keila@escolagrace.com.br
6° ao 9° ano: raquel@escolagrace.com.br
3) ATIVIDADES
A partir de segunda-feira, as aulas estarão disponíveis na sessão de ATIVIDADES separadas por disciplina. Postaremos
o roteiro da semana juntos com os vídeos e demais materiais de apoio para aquelas atividades.
Ensino Fundamental 1 e 2: Nesta primeira semana, estaremos disponibilizando o material referente à semana
de 23 a 27/03, pois com o início das férias não fizemos o envio. Dessa forma, os conteúdos foram e serão
disponibilizados seguindo o seguinte cronograma:
SEMANA 1 - 16 a 20/03 - Enviado via Unimestre (antes das férias)
SEMANA 2 - 23 a 27/03 - Disponível no Google Classroom dia 13/04 (segunda-feira)
SEMANA 3 - 13 a 17/04 - Disponível no Google Classroom dia 20/04 (segunda-feira)
SEMANA 4 - 20 a 24/04 - Disponível no Google Classroom dia 27/04 (segunda-feira)
4) SOBRE AULAS AO VIVO
Dentro das nossas discussões sobre a formatação das aulas remotas, consideramos pontos que foram levantados por
algumas famílias na primeira semana de atividades que fizemos antes do decreto de férias antecipadas. As aulas ao vivo
foram questionadas por alguns pais, sobre isso levamos em consideração os seguintes pontos:
a) Qualidade da internet para acesso: Durante esse período de quarentena os serviços de internet têm sido
comprometidos pela demanda de uso. Entendemos que essa medida poderia prejudicar o acesso com qualidade
para alguns alunos e perda de informações importantes caso a internet caia e a conexão com a chamada ao vivo
fosse perdida. Por isso, nossas aulas serão gravadas e disponibilizadas nas salas de aula;
b) Organização familiar: Considerando que as rotinas não são as mesmas para todas as famílias, todos os alunos
terão disponíveis as aulas dos professores no horário que for melhor para a dinâmica familiar;
c) Encontros on-line da turma e segurança: Teremos momentos de encontro on-line entre os alunos e
professora regente para conversas e aproximação, previamente agendados e feitos dentro das nossas salas de
aula. Por medida de segurança, não utilizaremos outras plataformas ou recursos.

Quando a professora postar sobre o encontro, no dia e horário definido os alunos clicam no Link do Meet na
página inicial e serão direcionados para a chamada online da turma.

5) VÍDEO AULAS
Fazer aulas em vídeo para os professores tem sido algo novo, os desafios são grandes: equipamento, tom de voz,
timidez sem a presença de alunos e da estrutura de sala de aula. Não temos a presunção de domínio dos cursos de
EaD, nosso objetivo é servir nossos alunos com dedicação, mesmo com simplicidade. Pedimos a compreensão de todos
quanto a isso.
Reafirmamos nosso compromisso de entregar um ensino excelente, mesmo que a forma tenha mudado devido ao
cenário mundial que estamos inseridos. Durante todo este período temos trabalhado incansavelmente para continuar
oferecendo a educação proximal e de qualidade da Grace. Agradecemos a confiança que vocês têm depositado em nós.
Continuamos disponíveis e sensíveis às necessidades de todos os nossos alunos.
Atenciosamente,
Direção geral

