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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

E-MAIL: angloabsoluto@terra.com.br

APRENDA COMO USÁ-LOS JÁ! 

ACESSE O TUTORIAL:

https://youtu.be/mZS7heH9ImQ

mailto:angloabsoluto@terra.com.br
https://youtu.be/mZS7heH9ImQ


Estamos vivendo um momento único e, por
isso, é importante que estejamos unidos e
focados em buscar soluções para enfrentar o
surto de Covid-19. A educação tem um papel
importante neste processo por ser um caminho
potente para conscientização da sociedade,
especialmente das crianças e jovens. As
famílias também têm um papel fundamental!
Mais do que nunca, precisamos caminhar juntos
para atravessarmos este momento dando
exemplo e inspirando os nossos estudantes.



O Colégio Absoluto vem informá-los neste
momento que não estamos parados diante de
tamanho desafio mundial. Sempre buscando o
que há de melhor para nossos alunos, a escola
prepara novidades e recursos de ponta para o
retorno de nossas atividades escolares, que se
dará a partir de 04/05/2020, com aulas remotas,
ou seja, uma aula dada fora do ambiente
escolar, mediada por tecnologias, em uma
adaptação momentânea e emergencial, porém
com qualidade.



Para tanto, o Colégio Absoluto, do Ensino
Fundamental I ao Ensino Médio, utilizará a
Plataforma Plurall para as aulas remotas, em
parceria com o Sistema Anglo e a Somos
Educação. O Plurall é um ambiente virtual de
aprendizagem que pode ser acessado por
estudantes e professores em qualquer hora e
em qualquer lugar.



O acesso ao Plurall se dá por meio de um
login e senha.

Você poderá acessar através do site:
http://www.plurall.net, ou baixando o App no seu
celular ou tablet.

É importante que vocês acessem a
Plataforma Plurall antes do retorno às aulas
para que se familiarizem com as tecnologias
disponíveis: Plurall, Maestro, Hangouts Meet
(aula online), Matific e CloudLabs.
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Para saber mais:



Para saber mais:



Para saber mais:



ORIENTAÇÕES PARA AULAS ONLINE

As aulas serão ao vivo e gravadas mediadas por ferramentas disponibilizadas

pelo Colégio Absoluto através da Plataforma Plurall: Maestro e Hangouts Meet,

direcionando conteúdos essenciais através de atividades diárias relacionadas às

disciplinas previstas no planejamento.

Com antecedência, semanalmente, publicaremos o horários das aulas para

que a família e os alunos possam se organizar.



ORIENTAÇÕES PARA AULAS ONLINE

As aulas serão ao vivo e gravadas mediadas por ferramentas disponibilizadas

pelo Colégio Absoluto através da Plataforma Plurall: Maestro e Hangouts Meet,

direcionando conteúdos essenciais através de atividades diárias relacionadas às

disciplinas previstas no planejamento.

Semanalmente, os alunos receberão o horários das aulas, pelo grupo de

whatsapp, para que possam se organizar.

Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio já possuem login e senha

para o acesso ao Plurall.

Além das aulas os professores também disponibilizarão atividades e tarefas de

casa pelo Maestro (canal dentro do Plurall). Essas atividades devem ser feitas pelo

aluno para que o mesmo verifique se entendeu a aula que assistiu.

Qualquer dúvida pode ser retirada pelos professores no grupo de whatsapp da

classe, no horário de aula.



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.



1. Aula 

invertida

2. Aulas 

on-line 

ao vivo

3. Tarefas 

Mínimas
4. Produção 

de Texto

5. Plantão

Dúvidas e 

aulas 

gravadas

Faça o 

seu 

horário!*

ROTINA 

DIÁRIA

*Você precisa estar presente nas 
aulas on-line ao vivo. 

Você está no comando!
Escolha com responsabilidade! 

Algumas aulas serão gravadas e arquivadas no 
Plurall Maestro para consultas posteriores.

Siga atentamente os horários das aulas. 
Crie uma rotina de estudos.



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.
Se precisar de ajuda, é só chamar!
Você tem os contatos da equipe.

BONS ESTUDOS!



Coordenação 
Pedagógica Anglo

Agradecemos.

Fiquem em casa!


