
Aulas Digitais

2.º ao 5.º ano

MANUAL PARA 

ALUNOS

04/05 a 08/05



Olá alunos, tudo bem?

Nossas aulas funcionarão de forma online – teremos aulas 

online (ao vivo) e aulas gravadas. 
Nessa primeira semana, as aulas serão gravadas com início para  turma da 

manhã às 8 horas e para turma da tarde às 13 horas,
na Plataforma Plurall – Maestro.

Agora o conteúdo será menor para adaptação dos alunos e 

professores, sendo gradativamente aumentado, sem prejuízo 

pedagógico para o aluno.
Todas as informações serão postadas no Facebook do Colégio com um dia 

de antecedência. 
•Estaremos fazendo aulas online em breve!

Agradecemos a cooperação. 



HORÁRIO DAS AULAS

Todos os dias os alunos devem às 7h55min para turma da manhã e às 

12h55min para a turma da tarde, entrar na Plataforma Plurall

(www.plurall.net) e entrar no botão MAESTRO, 

na opção Disciplinas estarão as aulas gravadas. 

http://www.plurall.net/


Durante o período de aulas a distância, você 

ficará conectado aos professores, 

coordenadores e orientador por meio desses 

recursos digitais:

•PLURALL MAESTRO

•PLURALL HANGOUTS MEET

•PELOS EMAILS DAS TURMAS

E-MAIL DO COLÉGIO: 

angloabsoluto@terra.com.br

secretaria_absoluto@terra.com.br

mailto:angloabsoluto@terra.com.br
mailto:secretaria_absoluto@terra.com.br


Em caso de dúvidas:

Envie uma mensagem para o email da turma.

Tire sua dúvida online, pelo Hangouts Meet – essa aula será 

previamente marcada pelo professor e avisada aos alunos. 

OBS: O professor irá tirar sua dúvida no período das 07h20 às 12h30min. 



EMAIL DAS TURMAS:

2.º ANO A (MANHÃ)
Email: angloturma2a@terra.com.br

2.º ANO B (MANHÃ)
Email: angloturma2b@terra.com.br

2.º ANO A (TARDE)
Email: angloturma2c@terra.com.br

3.º ANO A (MANHÃ)
Email: angloturma3a@terra.com.br

mailto:angloturma2a@terra.com.br
mailto:angloturma2a@terra.com.br
mailto:angloturma2C@terra.com.br
mailto:angloturma2a@terra.com.br


EMAIL DAS TURMAS:

4.º ANO A (MANHÃ)
Email: angloturma4a@terra.com.br

4.º ANO B (TARDE)
Email: angloturma4b@terra.com.br

5.º ANO A (MANHÃ)
Email: angloturma5a@terra.com.br

5.º ANO B (MANHÃ)
Email: angloturma5b@terra.com.br

mailto:angloturma2a@terra.com.br
mailto:angloturma2a@terra.com.br
mailto:angloturma2C@terra.com.br
mailto:angloturma2a@terra.com.br


Para saber mais:



Para saber mais:



ORIENTAÇÕES PARA AULAS ONLINE

TODOS OS DIAS NOS HORÁRIOS MARCADOS DAS AULAS O ALUNO DEVE: 

Acessar a Plataforma Plurall: www.plurall.net – colocar seu login e senha e entrar.

Se a aula for gravada, o aluno deve clicar no botão MAESTRO:

Se a aula for ao vivo, o aluno deve clicar no botão AULA DIGITAL (Hangouts Meet):

http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/


ORIENTAÇÕES PARA AULAS ONLINE

NO MAESTRO APARECE PARA O ALUNO, 

ESTA BARRA ABAIXO:

-ALERTAS: mostram as novas atividades/aulas. 

-DISCIPLINAS: todas as atividades ficam arquivadas em suas disciplinas, pela 

data e título. 

-AULA DIGITAL: local onde ficam os links das aulas online.  



ORIENTAÇÕES PARA AULAS ONLINE

NO BOTÃO AULA DIGITAL (Hangouts Meet) APARECE 

O ALUNO ESSA BARRA ABAIXO:

-O ALUNO CLICA NA DISCIPLINA QUE ASSISTIRÁ A AULA DESEJADA. 

SEGUEM AGORA ALGUMAS REGRAS DE ETIQUETA PARA 

PARTICIPAÇÃO DAS AULAS ONLINE.



COMO SE 
PORTAR NAS 

AULAS ONLINE

REGRAS PARA 
UMA BOA 

AULA!







Aproveitar os intervalos para 
alimentar-se, ir ao banheiro e 
beber água , caso seja necessário.



Dicas para 

manter o 

foco e a 

produtividade

Organize o 

ambiente de 

estudo.

Alimente-se 

bem e beba 

água.

Tire o 

pijama!*

Não acumule 

aulas e 

tarefas.

Faça 

atividade 

física.

Crie uma 

rotina de 

estudos.*Para preparar a mente para o estudo!



Sala de aula invertida

Leia os textos, assista às videoaulas e faça os 

exercícios antes da aula on-line ao vivo.

Nessa metodologia, você terá uma postura 

mais ativa e, portanto, a aprendizagem será 

mais efetiva. O professor será o seu tutor 

virtual.

Como você tomou conhecimento do conteúdo 

da aula antes, na aula on-line ao vivo você 

esclarecerá dúvidas, aprofundará o 

conhecimento e realizará mais exercícios com 

o professor.



Confiamos em você. Cumpra as datas!!!

Se precisar de ajuda, é só chamar!

Você tem os contatos da equipe.

BONS ESTUDOS!


