Campinas, 08 de maio de 2020.
Senhores Pais/Responsáveis,

Considerando-se que após a publicação do comunicado do dia 07/05/2020 recebemos e-mails e
telefonemas de familiares de alunos suscitando uma série de dúvidas, pedimos licença para apresentar
um comunicado complementar a fim de detalhar melhor aquilo que foi escrito no comunicado original.
Considerando-se que a grande maioria das perguntas se referiam ao período de treinamento da
Plataforma Microsoft Teams, vale lembrar que, embora ela estará ativa a partir do dia 12/05, será de
fundamental importância o treinamento para professores e alunos. Esse treinamento se dará
concomitantemente às aulas on line que acontecerão no período de 12 a 15/05/2020 com conteúdos
novos da seguinte forma:
• No dia 12/05/2020 serão disponibilizados materiais com conteúdos novos através da mesma
sistemática utilizada até antes do início das férias (Portal Educacional e Site da Oficina de
Informática)
• A partir do dia 13/05/2020 serão disponibilizados links da ferramenta Zoom para aulas on line
na nova Planilha de Planejamento Semanal disponibilizada no Portal. O que significa que, a partir
desta data, retomaremos os horários de aulas normais de cada ano/série/turma. O aluno que por
algum motivo não puder assistir à aula on line ainda terá a opção de acessar os conteúdos através
dos materiais disponibilizados no portal educacional e site da oficina de informática. Do dia 13 ao
dia 17/05/2020, os professores realizarão os testes práticos de uploads de materiais e aulas on
line na plataforma Microsoft Teams.
• Na semana do dia 18 ao dia 22/05/2020, os alunos receberão os dados de acesso para a
plataforma Microsoft Teams e poderão fazer os testes de uso e tirar dúvidas sobre a utilização da
mesma.
• Dessa maneira, a partir do dia 25/05/2020 todas as aulas on line e demais atividades passarão
a ser realizadas exclusivamente pela plataforma Microsoft Teams. Continuaremos a usar também
o aplicativo IscoolApp como de hábito.

Estaremos à disposição com toda nossa equipe para eventuais esclarecimentos que ainda sejam
necessários.
Atenciosamente
Colégio Dom Barreto

