Assuntos:

Criação e uso do e-mail do CEAP
Salas de aula virtuais (Google Sala de Aula/Classroom)
Cronograma

Senhores Pais, Senhoras Mães, caros alunos:

Estamos ultimando os detalhes para que o funcionamento das salas de aula virtuais aconteça com qualidade e com
tranquilidade. Desde domingo (22 de março), quando fizemos um teste de consistência dos endereços de e-mail e
verificamos que não seria possível o envio das atividades por e-mail como pensávamos inicialmente, foi necessário
revermos a forma de procedermos.
Em uma sequência histórica:
1. Dia 19/03 iniciou a paralisação. Algumas atividades já estavam postadas no site e outras, preparadas pelos
professores para serem enviadas por e-mail entre os dias 19/03 e 03/04 (período inicial de paralisação, de acordo
com o Decreto Municipal);
2. Já nos dias anteriores planejávamos enviar, regularmente, por e-mail, atividades domiciliares, pelo que, era
necessário realizar um teste dos endereços de e-mail que tínhamos no cadastro, o que foi feito no dia 22/03,
domingo;
3. Já no domingo, foi possível perceber que este formato escolhido não iria funcionar, já que muitos endereços
estavam desativados, outros estão em domínios que recusaram o e-mail enviado, muitas famílias já se
manifestavam não terem recebido;
4. Na segunda-feira pela manhã, dia 23/03, iniciamos um processo mais complexo (porque não é usual para escolas
de educação básica trabalhar à distância), que é o uso do Google Sala de Aula. Para isto, teríamos que criar
endereços para todos os alunos da Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental, além de revisar todos os
demais. Este processo foi concluído pela nossa equipe por volta de 21h de segunda-feira;
5. Também na segunda-feira, realizamos uma reunião virtual, onde conseguimos conectar 53 professores, na qual
alinhamos a forma de fazer e iniciamos o compartilhamento de conhecimentos sobre o aplicativo Google Sala de
Aula;
6. Durante a tarde, a noite de segunda-feira e no dia de hoje, todos os professores iniciaram a montagem das salas
de aulas e a preparação de atividades.

Isto posto, nosso cronograma agora é o seguinte:
1. Período de hoje (24 de março) a 05 de abril:
a. Dos professores:
i. Preparação das salas de aula virtuais;
ii. Envio de convites aos alunos;
iii. Estudo e preparação de materiais e vídeo aulas.
b. Para alunos e famílias:
i. Testar o e-mail (o padrão de criação sempre é nomedoaluno.últimosobrenome@ceap.g12.br.
Assim um aluno que se chame José Pedro da Silva Alcântara recebeu o e-mail
jose.alcantara@ceap.g12.br Vejam que sempre minúsculo e sem acentos.) A senha inicial para
os e-mails criados ontem é 12345678 e o sistema solicitará a troca da senha;
ii. Para quem não acessa com frequência, siga os seguintes passos:

1. Abra o navegador de internet, de preferência o Google Chrome;
2. Digite, na linha de endereço mail.google.com;
3. Na tela que abrir, digite o endereço de e-mail (a tela é do Gmail, é assim mesmo, o
domínio do CEAP é administrado pelo Google);
4. A tela seguinte solicitará a senha;
5. Digite a senha provisória e siga as orientações para a troca da senha;
6. Depois de acessar a Caixa de e-mails, seguir as orientações do tutorial (link abaixo).
iii. Acessar a Sala de Aula criada pelos professores. Cada aluno terá várias salas, uma para cada
matéria/atividade. (Desejando, há aqui um pequeno tutorial : https://youtu.be/SQ4OGAM7q4k )
2. Período a partir de 06 de abril:
a. Professores:
i. Postarem diariamente, ou de acordo com seu horário, as atividades para os alunos.
b. Alunos:
i. Com a ajuda dos responsáveis, no caso dos alunos menores, ou individualmente, acessar as salas
de aula, também de acordo com o horário e realizar as atividades.
Será um período de aprendizados.
Para professores, aprender a usar os recursos, gravar aulas, programar envios, receber retornos.
Para os alunos, desenvolver a autonomia e efetivamente estudar. As tarefas terão data para a entrega, é importante
lembrar sempre, mas, terão que ser feitas pelos alunos, com ou sem auxílio dos pais. Os professores estarão à disposição
para responder dúvidas, mas, buscar solucionar as suas dúvidas com outras ferramentas também será um aprendizado.
Lembrando que alunos que utilizam o Anglo, há no Plurall, a partir do 6º ano, uma série de possibilidades de buscar
auxílios e de atividades. As Listas de Exercícios para alunos a partir do 6º ano continuam lá. Aula dada, aula estudada, para
o Ensino Médio, também.
Não estamos de férias. Estudar e fazer as atividades é preciso.

Sobre o uso do Google Sala de Aula: pode ser usado no computador, sem necessidade de instalação de nenhum programa,
bastando estar conectado à internet (ver vídeo tutorial). Para quem prefere tablet ou celular, há necessidade de instalar
APPs, gratuitos e que tem o funcionamento semelhante ao descrito para o computador. São os seguintes os APPS:
1.
2.
3.
4.

Google Classroom
Documentos Google
Planilhas Google
Apresentações Google

Estes apps interagem entre si e facilitam as possibilidades.

