Florianópolis, 03 de abril de 2020,

Srs Pais e/ou Responsáveis.
Com o propósito de manter o contato AO VIVO das crianças com suas professoras e colegas, bem como participar
da aula e tirar as dúvidas da disciplina estudada, a partir do dia 06 de abril teremos encontros diários através da
plataforma ZOOM. É importante para eles e para nós! Estamos com saudades. ❤ Todos nós precisamos desse momento
e confiamos na parceria dessas famílias, para que esses encontros aconteçam.
Os professores continuarão postando no UNIMESTRE as atividades semanais, os recursos que irão utilizar nas
aulas, sugestões de links, para que as famílias/crianças possam se organizar.
Pensando em facilitar a entrada dos alunos nas aulas ao vivo na plataforma ZOOM https://zoom.us/join, os
professores criaram Ids/senhas fixos. A professora regente encaminhará os mesmos através do portal UNIMESTRE.
Os encontros serão gravados e, posteriormente encaminhados via e-mail para as famílias.
HORÁRIO – 3º ano A
Horário

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira
Inglês (online)

14h00 - 14h40

Ed. Física (online)

Inglês (online)

Música (online)

Artes (online)

14h40 – 15h00

recreio

recreio

recreio

recreio

recreio

15h00 – 15h40

Português (online)

Matemática (online)

História (online)

Geografia (online)

Ciências (online)

15h40 – 16h00

fazer a tarefa

fazer a tarefa

fazer a tarefa

fazer a tarefa

fazer a tarefa

16h00 – 16h40

correção/revisão
(online)

correção/revisão
(online)

correção/revisão
(online)

correção/revisão
(online)

correção/revisão
(online)

Algumas considerações a respeito do ZOOM.
1. É obrigatório que esses encontros aconteçam através de computadores?
► Não é obrigatório. Abaixo realizamos um tutorial para entrar através do PC ou LAPTOP, porém, para quem desejar,
poderá instalar o APP Zoom em seu smartphone.

2. É obrigatório que meu computador tenha câmera?
► Não é obrigatório. Porém, sem câmera, os professores não verão seus alunos.

3. É obrigatório que meu computador tenha microfone?
► Não é obrigatório. Porém, sem microfone, os professores não ouvirão seus alunos.

4. É melhor eu realizar esse encontro pelo APP ZOOM se eu tiver um smartphone ou laptop disponível?
► Com certeza! Pois além de ver e ouvir os professores, os alunos poderão interagir aparecendo através da câmera e
falando através do microfone do celular.

5. O aluno poderá baixar gratuitamente o Zoom para seu smartphone, tablet e/ou laptop?
► Sim

Como entrar no Zoom.us pelo PC ou LAPTOP?

► Digite https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
► Clique em ENTRAR EM UMA REUNIÃO

► Ao aparecer essa tela, os pais deverão colocar os códigos abaixo de acordo com a série de
seus filhos (ID DA REUNIÃO) e apertar o botão ENTRAR.

Ainda possui dúvidas em como utilizar a plataforma Zoom? Entre em contato com a professora Joana pelo e-mail:
teacherjoanasimas@gmail.com
Estamos ansiosos para encontrar com nossos pequenos! Entendemos o desafio que está sendo imposto a todos
nós em função do cenário atual e contamos com a parceria e a compreensão de sempre das famílias do Colégio Cruz e
Sousa.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Direção e Equipe Pedagógica.

