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Caros pais e responsáveis, setembro de 2020
Devido às medidas atuais do Coronavirus em vigor, temos trabalhado arduamente na adaptação à
situação, proporcionando ensino e aprendizagem significativos para os alunos. Neste ano letivo, os
alunos terão acesso a parte de seu aprendizado por meio do Google Classroom- uma plataforma
digital de aprendizagem criada pelo Google. Parte dosganhos será definida pelos professores por
meio da plataforma e os alunos podem concluir o aprendizado e enviá-lo online para ser respondido
pelos funcionários da escola.
O que é Google Classroom?
O Google Classroom é um aplicativo gratuito, criado pelo Google, que permite que professores e
alunos se comuniquem e pode ser usado para organizar e gerenciar o aprendizado e as tarefas. Ele
faz parte do G Suite for Education, que é usado em muitos ambientes educacionais, pois permite o
ensino à distância. Possui uma interface descomplicada e amigável que o ajudará a gerenciar o
aprendizado de seu filho em casa neste momento desafiador.
O que você precisa fazer?
Você receberá um pacote de suporte do Google Sala de aula por correio dos pais. Eles também
podem ser visualizados e baixados do site da escola clicando nos links na página do Google
Classroom:
●
●
●

Google Classroom | Primeiros passos- um guia passo a passo de como usar o Google
Sala de aula e enviar aprendizado.
Acordo de uso do aluno do Google Classroom - Um acordo que descreve as
expectativas dos alunos ao usar a plataforma de aprendizagem online.
Informações de privacidade do G Suite for Education - explica a política de privacidade
específica em relação ao G Suite for Education e ao uso por escolas primárias.

Por favor, leia estes pacotes de suporte cuidadosamente em preparação. Em seguida, faça login
usando o login do Google Drive do seu filho para a primeira parte do aprendizado do seu filho. Você
deve então verificar a plataforma regularmente para ver se alguma nova aprendizagem foi definida
para seu filho. Algumas peças de aprendizagem podem ter um prazo para envio; as crianças devem
ser incentivadas a completar o aprendizado nas datas indicadas.
Se você encontrar qualquer dificuldade, entre em contato com o professor da classe do seu filho ou
envie um e-mail para a secretaria da escola info@star.newham.sch.uk.
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