
 

COMO PARTICIPAR DAS AULAS REMOTAS 

 Bem vindos família Múltiplo! 

      O início das aulas on-line se aproxima e, para facilitar o acesso dos nossos estudantes e a 

organização da rotina escolar, devemos seguir algumas orientações abaixo:  

1º) Como o estudante poderá se conectar as salas virtuais neste período de maio ?  

 

Foram publicadas através do SITE da escola (no dia 06/05/20) algumas videoaulas 

(Tutoriais) explicando passo a passo como o estudante ou o responsável  fará para ter 

acesso as salas virtuais. 

  

2º ) Em quais horários teremos aulas ao vivo através da salas virtuais? 

 

Os horários são enviados semanalmente através do Site da escola.  Fiquem atentos, 

porque haverá diferenças no horário de uma semana para outra.  

 

3º ) Como teremos acesso as Salas Virtuais? 

 

Através do PORTAL DO ALUNO, localizado no site da escola                                                      

( www.colegiomultiploensino.com.br ). Quando entrar no site o aluno deverá colocar sua 

senha e seu login e clicar na aba VÍDEOS COMPARTILHADOS > SALA VIRTUAL. 

 

4º) Como teremos acesso as aulas gravadas(VIDEOAULAS) ? 

 

As aulas gravadas por nossos mestres (Videoaulas) estarão disponíveis no SITE DA 

ESCOLA na aba VIDEOAULAS. O estudante que não tiver acesso a internet por gentileza 

entrar em contato com o colégio. Lembramos que o momento de interação nas aulas ao 

vivo ( salas virtuais) reforça o vínculo afetivo e estabelece a comunicação e o processo 

de ensino  aprendizagem.  

 

5º)Como acontecerão as avaliações?  

 

Reorganizamos nosso calendário de forma que as atividades enviadas pelo portal do 

aluno  (SITE DA ESCOLA), agendadas na plataforma SAE Digital (do 6º ano ao 3º médio)  e 

também pelas solicitações dos professores, através das vídeoaulas e Salas virtuais,  serão 

atribuídas notas.  

 

 

http://www.colegiomultiploensino.com.br/


 

6º) Qual a roupa devemos usar no momento da aula?  

 

Sugerimos que seja usado o fardamento escolar, pois ele nos remete ao ambiente escolar,     

embora não seja obrigatório. Porém, lembramos que não será permitido o uso de roupas 

que não sejam condizentes com o momento de aula.  

 

7º) Como acontecerá o acompanhamento das aulas?  

 

Os coordenadores Pedagógicos e as Orientadoras Educacionais acompanharão o 

planejamento, as aulas e as atividades propostas.  

 

8º) Como e quando ocorrerá a comunicação Professor – Família - Equipe Pedagógica? 

 

A comunicação será feita através do SITE DA ESCOLA (com as publicações dos comunicados 

e também no Portal do aluno com o envio das atividades e o preenchimento de notas). Em 

caso de dúvidas, telefonar para a secretaria da escola através dos telefones: 3455-3409 ou 

3455-8488, como também, pelos e-mails específicos das coordenações de acordo com a 

lista abaixo:  

 

* Alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL (Maternal, Jardim I,Jardim II e Jardim III) : 

 

e-mail              coordenacaoinfantilcme@gmail.com  

 

*Alunos do ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano e 5º Ano  ): 

 

e-mail           coordenacaofundamental1cme@gmail.com 

 

*Alunos do ENSINO FUNDAMENTAL I  (6º Ano, 7º Ano e  8º Ano): 

 

e-mail           coordenacaofundamental2cme@gmail.com 

  

*Alunos do ENSINO MÉDIO E 9º ANO (9º Ano, 1º Ano MÉDIO, 2º Ano MÉDIO e 3º Ano Médio): 

 

e-mail           coordenacaoensinomediocme@gmail.com  

                                                                                                                       Atenciosamente, 

                                                                                                                               A Direção.  
Querido estudante, a sua saúde é primordial! 

 Em quaisquer circunstâncias siga sempre o nosso lema: 
Estudar é preciso para ter um futuro brilhante! 
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