Prezadas famílias,
Conforme comunicado do dia 16/03/2020, acolhemos e seguimos a recomendação
do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde adotando as medidas para
contribuir com o controle da disseminação do Coronavírus. Para tanto, suspendemos
gradualmente as aulas, cancelamos as provas agendadas e não computamos faltas aos
alunos na semana de 16/03 a 20/03. As famílias tiveram a opção de manter os(as) filhos(as)
em casa e o Colégio permaneceu em pleno funcionamento e à disposição para receber os
alunos.
Informamos que na semana de 23 à 27 de março, pensando na praticidade para os
pais/responsáveis, professores e alunos, e dando continuidade aos trabalhos escolares,
criamos o acesso à plataforma do Plurall (Anglo) e Google Sala de Aula para os alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino
Médio já fazem uso destas ferramentas em suas rotinas escolares. Os alunos do curso
Técnico noturno já fazem uso do Google Sala de Aula e já foram orientados por seus
professores.
Dessa forma, os professores disponibilizarão atividades no Google Sala de Aula,
utilizando diversos recursos, para que os conteúdos sejam bem assimilados de forma
dinâmica e interativa. Assim utilizaremos as aulas invertidas, vídeoaulas, apresentações,
mapas mentais, filmes, documentários, etc. Os professores estarão on-line para responder
às dúvidas dos alunos e pais/responsáveis, através de e-mail, hangouts ou pela própria
Sala de Aula virtual no horário regular de aulas.
Para isso, os senhores receberão na segunda-feira, 23/03, um e-mail com o código
de acesso a essas plataformas:
Educação Infantil - código de acesso ao Plurall e Google Sala de Aula.
Ensino Fundamental I (1º ao 3º ano e 5ºano A) - código de acesso do Google Sala
de Aula.
* Obs.: as demais turmas já receberam o código no início do ano letivo.
●
●

Em relação ao Google Sala de Aula, seguem os tutoriais do acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=kzv3oLE7AgQ
https://www.youtube.com/watch?v=aMD6J4V0v3s

Caso tenham quaisquer dificuldades em acessar estas plataformas ou com senhas, nossa
equipe estará à disposição nos canais abaixo:
PLURALL - sonia@colegiobarao.com.br
Google Sala de Aula - anderson@colegiobarao.com.br ou fernanda@colegiobarao.com.br
Árvore do Livro (EFII e EM) - gabriela@colegiobarao.com.br
●
●

●

O atendimento para outras questões pedagógicas e de suporte operacional às
ferramentas estará funcionando por e-mail em horário comercial.
A coordenação e orientação estará atendendo normalmente online:
Ed. Infantil e Fundamental I - Leny (leny@colegiobarao.com.br) e Alice
(alice@colegiobarao.com.br)
Ensino Fundamental II e Médio - Sonia (sonia@colegiobarao.com.br) e
Magda (magda@colegiobarao.com.br)
O atendimento da recepção, secretaria, administrativo e financeiro funcionará
normalmente no Colégio em horário comercial, das 8h às 18h.

Sabemos que a tecnologia está transformando a Educação e vem colaborar na
formação do desenvolvimento de habilidades e competências pois ajudam os alunos a
aprender melhor e a se tornarem solucionadores de problemas. Neste momento tão
conturbado, em que os alunos e famílias estão acolhidos em suas residências, a tecnologia
certamente é uma grande aliada da educação, a fim de ajudar nossos alunos a continuarem
em seus processos de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Neste sentido,
enquanto muitas escolas ainda estão pensando no que fazer para que os alunos não fiquem
ociosos em casa, nós do Colégio Barão saímos na frente por termos investido em
Tecnologia e Inovação, através de nossos parceiros por meio da Plataforma Plurall,
Plataforma Digital Árvore de Livros e Google For Education.
Conheça cada uma delas:
●

Plurall
O Plurall é uma plataforma de estudos e ensino online para alunos, responsáveis,
professores e coordenadores. Acessível, prática e organizada, a inovadora solução
acompanha os alunos 24 horas por dia, podendo ser acessada pelo celular, tablet ou
desktop. A ferramenta disponibiliza listas de exercícios para que os alunos possam
praticar o que aprenderam em sala de aula e vídeos para apoiar a realização das
tarefas. Além disso, a plataforma possui tutores prontos para responder dúvidas que

podem surgir durante a realização das atividades e em relação ao conteúdo do
material didático.
●

G Suite for Education
Um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e alunos aprendam
e inovem juntos. Com o G Suite for Education, os professores podem criar
oportunidades de aprendizagem, simplificar as tarefas administrativas e desafiar os
alunos a pensar de forma crítica. As ferramentas Google ajudarão os alunos nesta
fase: gmail, calendários, drive, classroom, hangouts, meeting, hangouts chats.

●

Árvore de Livros
A leitura é uma prática essencial para o desenvolvimento do estudante nas mais
diversas áreas do conhecimento. Incentivar o hábito da leitura ajuda os alunos a
terem sucesso acadêmico e a se tornarem cidadãos mais críticos e ativos na
sociedade. Com a Árvore de Livros, uma plataforma digital com mais de 30 mil
títulos incentivamos o gosto pela leitura de maneira educativa, divertida e digital.

Contamos com a compreensão de todos e esperamos que este momento seja de muito
aprendizado!
“Não encare a dificuldade como um empecilho, mas sim, como desafio”. (Emerson Beloti)
Atenciosamente
Comunicação do Barão

