Estimadas Famílias!

Hoje, dia 17 de abril, estamos completando 21 dias de Atividades Domiciliares. Durante
este período, a Escola Fátima vem se empenhando em buscar ferramentas de trabalho que
auxiliem no processo desta modalidade. Além do Portal Acadêmico, inserimos o Onedrive e
Teams

para

possibilitar

mais

interação

e

retorno

de

atividades

realizadas

pelos

alunos. Avaliando a utilização das novas ferramentas, percebemos que o recurso do Onedrive
não atingiu nossas expectativas de trabalho, tanto para educadores, quanto para famílias.
Contudo, diante de tantas incertezas e velocidade que tudo foi acontecendo, é necessário
avaliarmos o processo e redirecionar a rota. Com isso, informamos que a partir de 20 de abril,
segunda-feira, faremos uso somente do Portal e Teams. Vejam as especificações:
• Portal/App Rede Santa Paulina: Apresentação diária do Plano de aula dos
professores.
• Teams: Interação entre professores e alunos, diariamente com os horários já
comunicados. Recebimento e envio de tarefas, vídeoaulas e chat para perguntas. Atenção: Este
recurso poderá ser utilizado pelo celular ou computador. A Escola fará duas lives pelo facebook
no dia 20/04, uma às 10h e a outras às 14h, para explicar os recursos deste App. Quem ainda
não conseguiu baixar o teams, pode entrar em contato com a escola pelos e-mails:
dieison.correa@escolafatima.com.br ou escolafatima@escolafatima.com.br
Possíveis Dúvidas:
- Trabalhos e atividades já postadas pelos alunos no Onedrive, não precisam ser postados
novamente;
- As vídeoaulas serão ampliadas nos horários já informados;
- AF (6º ao 9º ano) e EM precisam participar das aulas conforme horário da turma;
- EI e AI (1º ao 5º ano) precisam participar das aulas nos horários já informados pela Escola;
- No retorno das atividades presencias, a Escola irá apresentar um novo calendário para
recuperação das aprendizagens que estão sendo desenvolvidas.
- Importante: Tão logo, a Escola Fátima irá apresentar um novo App, que ampliará nosso
processo de comunicação entre família e escola.
Certa da compreensão de todos, a Escola Fátima agradece e relembra que os canais de
comunicação via e-mail com os integrantes da Equipe de Coordenação, estão disponíveis em
nosso site

Direção e Equipe de Coordenação.

