Queridos pais,
Primeiro gostaríamos de agradecer a todos pela dedicação e
responsabilidade com os conteúdos on-line enviados inicialmente. A
Maple Bear Jaguaré e Parque dos Príncipes seguirão as orientações do
Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Educação e
retomaremos o ensino a distância a partir do dia 04/05.
Para as aulas online, utilizaremos a plataforma digital Google
Classroom. Essa ferramenta proporcionará aos alunos a oportunidade de
ter aulas no formato EAD, registrada com presença, visualizar
apresentações, interagir em tempo real com os educadores e outros
alunos, além de ter acesso as explicações das atividades e o material que
foi apresentado após a aula.
Os professores entrarão três vezes por semana ao vivo, os dias e
horários serão fixos, caso o aluno não consiga entrar na “live” o conteúdo
ficará gravado para que acesse em um outro momento.
É possível acessar o Google Classroom pelo celular, tablet e
computador.
Para acessar pelo celular e tablet é necessário baixar o aplicativo
Google Classroom e para quem for acessar pelo computador deve entrar
na página inicial do Google e buscar no menu de ferramentas por Google
Classroom e logar.
Para o aluno acessar a plataforma Google Classroom, é necessário
fazer o login, na página principal do Google, seguindo o formato abaixo:
nome.ultimosobrenome@alu.maplebearjaguare.com
A senha para o primeiro acesso à plataforma é: Maple@123
Após o primeiro acesso, podem definir uma nova senha.
Segue algumas dúvidas que podem surgir:
O aluno deve entrar todo dia no Google Classroom, para ter acesso as
atividades?
Sim, é de extrema importância que o aluno entre todos os dias para ver
quais atividades deve fazer.
Será contabilizado presenças e faltas?
Sim. O acesso de cada aluno fica registrado na ferramenta.
Aluno da Educação Infantil deve entrar?
Sim, os responsáveis pelos alunos devem entrar, a professora irá interagir
com eles, seguindo as expectativas de aprendizagens propostas no
currículo e no programa.

Os alunos terão acesso a todas as aulas do currículo?
Sim. As aulas de artes, educação física e música estarão disponibilizadas
dentro da rotina diária.
Quando voltaremos às aulas presenciais?
Até o momento não temos uma posição concreta, estamos seguindo as
orientações oficiais e avisaremos assim que tivermos.
Entendemos que este cenário é novo e que todos estão se
adaptando a novas rotinas, acreditamos ser de extrema importância a
parceria entre toda a comunidade escolar.
Gostaríamos que soubessem que nós não estamos medindo
esforços para que tudo funcione da melhor maneira possível, sendo assim,
estamos enviando uma pesquisa prévia para abordarmos nas reuniões da
semana que vem, segundo o cronograma abaixo:
Segue cronograma das reuniões:
27/04
Y4 e Y5 –
19h30

28/94
Y1 am/pm –
19h30

29/04
Y2 am/pm –
19h30

30/04
Y3 – 19h30

JK - 20h30

Tod – 20h30

Nur – 20h30

IK – 20h30

Link para a pesquisa: https://forms.gle/DQ2gSyEtvC4R3NwM9
Desde já agradecemos a parceria e compreensão.
Acreditem, vai dar tudo certo!
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Um grande abraço!
A Gestão

