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ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO 
 

Senhores Pais/ Responsáveis! 

Informamos que, no dia 04/05 (2ª feira), estaremos dando início as nossas aulas online 

e já estamos adaptando os conteúdos para a plataforma de ensino à distância. 

O engajamento dos alunos é um dos principais desafios da educação à distância e se os 

pais demonstrarem real interesse no que os filhos estão aprendendo, o gesto pode fazer a 

diferença. 

Os pais e responsáveis devem participar com os filhos (Ed. Infantil e Ensino 

Fundamental I) no momento das aulas online, o ideal é acompanhar a explicação sempre o 

estimulando. 

Uma dica muito importante é organizar os horários de estudo, com ambiente 

harmonioso, sem interferências de músicas, televisão, pessoas transitando no momento das 

aulas. 

Os alunos devem manter a sua rotina, acordar no seu horário habitual, vestir –se 

adequadamente, alimentar- se de maneira saudável e então se dedicar aos estudos. É 

importante respeitar o horário das aulas e os intervalos. Assim como na escola, o recreio é um  

momento de relaxar e descansar.    

As aulas seguirão no mesmo horário que os alunos já estão acostumados (horário 

disponível no site da escola). Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

disponibilizaremos no site um horário adaptado à faixa etária. A partir do dia 04/05 os 

professores estarão online no Plurall, os senhores devem acessar o site do plurall.net e entrar 

com login  e senha que já foram enviadas pela escola. 

Lembramos que, os alunos do Ensino Médio e uma grande parcela dos alunos do 

Fundamental II já fazem uso da plataforma, pedimos maior atenção dos senhores pais / 

responsáveis aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I que estão conhecendo a 

nova plataforma para as aulas virtuais.  

Agradecemos a atenção e compreensão e contamos com a colaboração de todos os 
envolvidos neste processo. 
 “Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer”.  

                                                                              
Equipe Pedagógica 


