Queridos alunos,
Desejo que todos vocês estejam bem na medida do possível.
Desejo que todos tenham compreendido a delicadeza do momento inusitado que vivemos, que
estejam cumprindo o isolamento social e que estejam cuidando bem de si e dos outros. Precisamos
de um despertar total de nosso amor e de nossa consciência humana nesses tempos tão
desafiadores.
Todos estão trabalhando para se adequarem ao novo contexto: famílias, comunidades,
profissionais de diversos setores, políticas públicas, empresas etc.
As escolas, assim como o Colégio Dom Barreto, também têm trabalhado buscando analisar e
avaliar a realidade e traçar ações que visem efetivar a educação de forma mais qualitativa possível
dentro desse novo panorama.
Retornaremos as nossas aulas no dia 12 de maio/2020, próxima 3ª feira. Nesse dia, as aulas
acontecerão da mesma forma que vinham ocorrendo antes das férias.
A partir do dia 13/05/2020 (4ª feira), teremos a primeira alteração: vocês passarão a ter
aulas on line em tempo real pelo aplicativo Zoom e seguirão o horário oficial de aula de cada
ano/turma. O ID e a senha para as aulas serão divulgados na Planilha de Planejamento Semanal de
Aulas pelo IscoolApp (como já ocorria) no final do dia 12/05/2020.
Vocês irão (1) entrar no aplicativo Zoom no horário da aula, (2) clicar em “entrar em reunião”,
(3) digitar o número do ID da respectiva aula e, por fim, (4) digitar a senha do respectivo ID.
As aulas on line de 13 a 15/05/2020 serão via o aplicativo Zoom, pois os professores também
retornam no dia 12/05/2020 e, nessa semana, estarão iniciando o uso da nova ferramenta
Microsoft Teams (uploads). Vocês receberão o acesso individual da Microsoft Teams e também
iniciarão o contato com a ferramenta.
A partir do dia 18/05/2020, pretendemos que todas as aulas on line estejam ocorrendo pela
Microsoft Teams.
Acho importante que vocês entendam que a rotina de aulas remotas irá se intensificar em
relação à rotina que estavam tendo desde o início do isolamento social. Portanto, se organizem e
busquem restabelecer a rotina de estudo. Encarem o desafio!
Fiquem tranquilos, pois todos do Colégio Dom Barreto estão trabalhando pensando no melhor
para vocês!
Qualquer dúvida estou à disposição para auxiliá-los no que eu puder.
Imensa saudade de vocês!
Um bom retorno a todos nós!
Renata
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