Caros Alunos,
Senhoras Mães,
Senhores Pais:

Este e-mail é apenas um teste para verificar a existência e funcionamento do e-mail que temos
cadastrado em nosso sistema.

Por favor, leia com atenção todos os itens a seguir:
1. Se você está lendo este e-mail, significa que seu endereço está correto no nosso banco
de dados;
2. NÃO RESPONDA A ESTE E-MAIL, porque isso iria sobrecarregar a caixa de mensagens e
algum e-mail importante pode ser perdido;
3. Avise aos colegas, outros pais e mães, via grupos de WhatsApp, sobre o envio deste email, informando que, quem não o recebeu, deve ler o comunicado no site do CEAP
sobre o procedimento a ser adotado.

Em tempo de crise, como este agora, precisamos, todos, de espírito de colaboração. Ajude a
divulgar o envio deste e-mail que quer ser apenas, um teste de envio.

Algumas considerações mais:
1. Alunos de 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, tem seu
endereço de e-mail dentro do domínio @ceap.g12.br. Por princípio, o e-mail deve ser
nome.últimosobrenome@ceap.g12.br . Para estes alunos, este será o e-mail padrão
de envio de materiais. Há uma razão para isto: o Google for Educations oferece uma
série de ferramentas – como a Sala de Aula virtual, além do Google Hangouts para
aulas on line – e o acesso somente pode se dar pelo domínio ceap.g12.br que é o
registrado e associado ao Google. Caso o aluno não consiga o acesso, faça contato;
2. Alunos da Educação Infantil e de 1º ao 4º não tem este endereço porque havia
restrições à criação de e-mail para alunos menores. Estamos acompanhando as
liberações que estão sendo feitas pelo Google neste período em sendo possível, vamos
fazer o registro e inclusão dos alunos, que, obviamente, terão que ter auxílio dos pais
para acesso.
3. Acostumem-se a verificar, diariamente se possível, o site do CEAP. Clicando sobre o
Banner na página inicial (figura abaixo) o site levará a uma página especialmente
criada para a postagem de comunicações oficiais neste período. Cada comunicação
terá também a data de publicação no seu título.

Professores e professoras estão trabalhando arduamente ao longo desta semana para, já no
início de abril passar a fornecer material para atividades diárias dos alunos. Por favor, aguarde
novas orientações.

Mais uma vez agradeço a compreensão de todos. São (e serão ainda) tempos difíceis, onde
todos nós teremos que aprender novas formas de fazermos todas as coisas que nos eram
rotineiras. Também com a Escola e seus professores e funcionários é assim. Asseguro que há
empenho de todos para superarmos isto. Mas isto será em conjunto. Pais e mães, alunos,
escola, professores e professoras e funcionários.

Com o desejo de uma boa semana,

