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#1 Como ter acesso às atividades?
Através do Plurall, Maestro e Hangouts Meet.

#2 Continuarão as tutorias online?
A partir de 06/04, iniciaremos aulas ao vivo, seguindo a carga horária semanal, já
previstas para as aulas presenciais.

#3 Qual o horário das aulas?
Verificar o NOVO horário no site. Divulgação: 05/04.

#4 Qual o tempo de duração das aulas?
Todos os horários serão de 50 minutos, sendo, porém, os 10 minutos finais
destinados à migração de professor e alunos de uma sala virtual para outra. Dentro
do tempo previsto para a aula, o professor deverá destinar alguns minutos para tirar
dúvidas do aluno encaminhadas via chat.

#5 Haverá tolerância para entrada do aluno na sala virtual?
Sim, tolerância de 10 minutos. Em caso de perda da aula, o aluno poderá assistir
normalmente à aula seguinte.

#6 A presença às aulas online é obrigatória?
Sim, inclusive com controle da frequência pela escola.
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#7 Como será o controle da frequência?
O aluno, ao entrar na sala, deverá escrever no chat o nome completo e a turma. As
auxiliares da sala virtual, mediante a identificação do aluno, farão registro de
presença.

#8 O aluno poderá tirar dúvidas com o professor durante a aula?
Sim, porém SOMENTE através de perguntas no CHAT. Durante a aula, os microfones
dos alunos deverão permanecer desligados.

#9 O aluno pode sair da aula online a qualquer hora?
Não. O aluno deve permanecer na sala virtual até o término da aula para que seja
considerada a presença.

#10 A sala virtual ficará aberta após o término da aula?
Não. Quando o professor encerrar a aula, o aluno deverá sair imediatamente.

#11 E se o aluno insistir em permanecer na sala virtual após o término da aula?
O professor fará a remoção desse aluno.

#12 As aulas ficarão gravadas para o aluno acessar posteriormente?
Sim, para possibilitar ao aluno revê-la em caso de dúvidas. Serão postadas dentro do
Maestro.
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#13 Continuarão as tarefas/atividades via plataforma?
Sim. Os professores continuarão solicitando as TM e TC no Plurall. As demais
atividades serão disponibilizadas no Maestro.

#14 Essas tarefas serão avaliadas?
Sim.
Ensino Médio: Tarefas no Plurall – 3,0 pontos e no Maestro (1º e 2º anos
convencionais e federais e 3º anos federais – 5, 0 pontos e 3º anos convencionais
4,0 pontos).

#15 Onde localizar as tarefas/atividades solicitadas pelo professor?
No Maestro, o professor postará orientações semanais com os seguintes títulos:
 Plurall: TM e TC (Semana 00/00/2020) ou
 Maestro: Atividade Avaliativa (Semana 00/00/2020)

#16 Haverá tarefas e atividades todas as semanas?
Sim, porém ALTERNANDO: uma semana somente Plurall: TM e TC e na outra,
somente Maestro: Atividade Avaliativa.

#17 Na semana de 06 a 10/04, os professores postarão tarefas?
Não. A postagem de tarefas no Plurall e atividades no Maestro retornarão a partir do
dia 13/04. O aluno deverá aproveitar esse período para colocar em dia as tarefas e
atividades que já foram postadas pelos professores.
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#18 Como serão as avaliações (ASAs e Simulados) nesse período de aulas online?
Estão suspensas, devendo o aluno aguardar orientações da escola sobre as novas
datas e formatos das avaliações.

#19 O aluno deverá fazer os simulados disponibilizados pelo Anglo?
Nesse momento NÃO. Os alunos serão avisados, previamente, sobre as datas que
acontecerão as avaliações.

#20 Como serão os recessos e feriados no mês de abril?
Respeitaremos somente os dias de feriados – 10 de abril - Sexta-feira da Paixão e
21/04 – Tiradentes. Os recessos de 09 e 20/04 previstos no calendário serão
utilizados como dias normais para as aulas online.
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