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Passos, 01 de fevereiro de 2021. 

                                                    

Senhores pais 

 

      É com carinho que acolhemos vocês e seus filhos neste ano. Com fé, esperança e   

entusiasmo, iniciaremos nossas atividades pedagógicas/pastoral. 

      Mesmo vivenciando ainda um cenário desafiador, acreditamos que o trabalho colaborativo 

e a aliança entre a família e escola são essenciais para garantir que nossas crianças e 

adolescentes continuem, mesmo que em outros espaços, conquistando aprendizagens e 

desenvolvendo-se cognitivamente, emocionalmente e espiritualmente.  

    Neste momento, continuaremos oferecendo a modalidade de ensino on line, com o intuito de 

manter o ritmo de aprendizagem e o alinhamento com o conteúdo escolar. 

   O colégio continuará fornecendo suporte e todas as orientações necessárias nesse 

momento, pois temos uma equipe capacitada para transmitir conteúdos adequados e 

direcionados, de acordo com a faixa etária de cada um. Nosso propósito é manter a integridade 

e intelecto dos alunos, a fim de que, ao retornar à normalidade, não tenhamos uma quebra 

cognitiva, o que poderá ocasionar vários impactos no processo ensino-aprendizagem.       

   Iniciaremos as aulas no dia 08/02 para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano no ambiente 

virtual de aprendizagem, na plataforma TEAMS. Essa ferramenta dará oportunidade aos 

estudantes de participarem das aulas em tempo real e utilizar outros recursos disponíveis, 

conforme a necessidade de cada turma e dos conteúdos trabalhados. 

    Informamos que a Central do Aluno será utilizada para oferecer as orientações sobre o 

desenvolvimento das aulas, propostas de trabalho e horários de estudos, favorecendo a 

aprendizagem dos alunos. Também como forma de facilitar a comunicação professor/aluno, 

será criado o grupo de WhatsApp de cada sala.  

Segue abaixo um roteiro para preparação do ambiente virtual de aprendizagem e os 

passos para os alunos instalarem a plataforma TEAMS. 

 

 

 

 



MANUAL DE PREPARAÇÃO DO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

  

  

Através da plataforma Microsoft Teams, serão promovidos encontros diários para os alunos de 

acordo com o horário estipulado. No mesmo aplicativo, será possível a interação entre alunos e 

professores, através de chamadas de vídeos. Também serão encaminhados estudos dirigidos e 

atividades extras, conforme planejamento pedagógico, através do mesmo aplicativo ou da Plataforma 

Plurall, do Sistema Anglo de Ensino. No site do Colégio, os pais poderão acompanhar, diariamente, as 

orientações para as aulas e atividades programadas. 

 

Desenvolvimento 

O ambiente para acesso da plataforma deve ser preparado com antecedência, para evitar 

atrasos ao acessar o ambiente virtual de aprendizagem e participar das aulas. Por isso, a fim que os 

conteúdos sejam bem aproveitados, é necessário que os educandos acolham as regras estabelecidas 

neste manual.  

Todas as tarefas, trabalhos, conteúdos a serem estudados e orientações para a realização das 

atividades avaliativas serão registrados, no site do colégio, na Central do Aluno. Dessa forma, os alunos 

terão mais facilidade em acompanhar as aulas, cumprir o que for proposto e organizar os horários de 

estudos. Quanto aos registros na FIAP, esses continuarão, caso sejam necessários. 

Regras para o bom aproveitamento das aulas e dos momentos de estudos  

Ao ingressar numa sala de aula virtual, os alunos entrarão em uma sala de trabalho e de 

estudos.  

Para criar um ambiente tranquilo, organizado e propício para a realização das atividades 

planejadas, é necessário que todos cumpram as seguintes regras: 

 

• escolham um local para participar das aulas em que haja boa iluminação, silencioso, com 

espaço para utilizar suas apostilas e cadernos, acessar a plataforma através da web, 

aplicativo para computadores, tablets ou smartphones.  

• organizem o material necessário para o período das aulas. 

• verifiquem se o computador, notebook e a internet estão em boas condições para 

realização das aulas e das atividades propostas. 

• sejam pontuais em relação aos horários de trabalhos. 

• participem de todas as aulas propostas e uniformizados (camiseta). 

• mantenham o microfone no modo mudo, para evitar microfonias. 

• permaneçam durante todas as aulas com câmera ativada (uso obrigatório). 

• sigam todas as propostas de trabalho e de estudos com compromisso, honestidade e 

responsabilidade, para que a aprendizagem realmente aconteça.  



Instruções para acesso à plataforma Microsoft Teams 

Os alunos usarão a plataforma Microsoft Teams para aulas virtuais, síncronas (ao vivo) e 

assíncronas (off-line). Foram criadas salas virtuais de cada turma, de forma que o aluno tenha acesso 

somente ao conteúdo de sua turma. 

Nesse ambiente de aprendizagem, existirão canais, que serão as disciplinas da turma. Em cada 

canal, o aluno poderá assistir às aulas on-line, de acordo com o cronograma das aulas definido no início 

do ano, disponível no site. Nessa mesma sala virtual, os professores poderão disponibilizar conteúdos 

extras, links de conteúdos relacionados, bem como registrar dúvidas e contribuições para a aula. 

 É importante ressaltar que toda a ação dentro dessa plataforma fica registrada. No momento em 

que o aluno “entra” na sala virtual, realiza as atividades e estabelece uma interação com o professor. 

Por esse motivo, salientamos a necessidade e importância de que ele acompanhe ao vivo as aulas 

dadas. Todas essas ações se fazem necessárias para considerarmos as atividades desempenhadas 

nessa modalidade como “dias letivos”. 

 

Acessando a plataforma Microsoft Teams 

Opção 1 

Abra um navegador de Internet (browser) e digite teams.microsoft.com 

 

Uma tela similar à seguinte será exibida para que você possa fazer o acesso ao sistema.

 

 

Opção 2 (Recomendado) 

Faça o download do aplicativo do Microsoft Teams em seu computador, tablet ou smartphone 

através dos links abaixo ou procurando por seu nome nas lojas de aplicativos. 

Play Store (Android):   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

App Store (iOS):   https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706 

https://teams.microsoft.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706


Windows:   https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app 

 

Acesso ao sistema (login e senha) 

Para acessar o sistema, basta inserir os dados de login e senha de cada aluno. O login é 

composto pelo número da matrícula com 6 dígitos (você pode encontrar o número de matrícula no 

boleto bancário de pagamentos ou no contrato de prestação de serviços), seguido de 

@cicpassos.com.br. No acesso inicial será utilizada uma senha padrão, criada por nosso 

departamento de Tecnologia da Informação e que deverá ser trocada no primeiro acesso. Veja no 

exemplo a seguir: 

Login: 123456@cicpassos.com.br 

Senha: aluno.2021 (senha padrão para o primeiro acesso) 

 

Após clicar em avançar, a senha padrão será solicitada. Digite a senha informada e clique na 

opção entrar para o próximo passo. 

aluno.2021 

https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app


 

A tela seguinte é aquela onde o sistema irá exigir que você troque essa senha padrão para 

alguma outra mais familiar, mais fácil para você memorizar. O sistema da Microsoft exige senhas 

seguras, por isso, a nova senha que você deverá escolher precisará conter letras, números e caracteres 

especiais. A recomendação da Microsoft é a seguinte: as senhas não podem conter seu ID de usuário e 

devem ter pelo menos oito caracteres com, no mínimo, três dos seguintes: letras maiúsculas, letras 

minúsculas, números e símbolos. 

 

 

 

Atenção: faça a alteração da senha padrão e anote sua nova senha em sua agenda escolar, 

em local de fácil acesso. Você também pode pedir para que seu computador ou dispositivo memorize 

sua senha como mostra a tela a seguir. Obs.: recomendamos marcar a opção quando o uso é pessoal e 

não compartilhado (no caso de um computador ou tablet). 

 

aluno.2021 



 

A próxima etapa é o acesso completo à plataforma Microsoft Teams. Analise a tela por alguns 

instantes, veja como os elementos estão organizados e comece a se familiarizar com o ambiente 

virtual de aprendizagem. No exemplo, o aluno está inserido em uma  EQUIPE (TURMA)  fictícia  

chamada “EF - Turma Tutorial”, simulando uma do Ensino Fundamental e que possui algumas 

DISCIPLINAS, que na plataforma são os chamados CANAIS. 

 

Obs.: em seu acesso, caso não esteja visualizando todas as disciplinas (canais), verifique se não existem 

alguns ocultos. Embora nossa equipe de tecnologia tenha configurado todos os canais para serem exibidos, essa 

é uma configuração que pode ser personalizada por cada usuário. 

 

 
 
Em cada canal (disciplina), o professor responsável irá administrar seu conteúdo e poderá 

fazer suas aulas (reuniões), disponibilizar conteúdos, criar chat para tirar dúvidas e propor atividades. 

 



Como entrar em uma aula (reunião) 

Ao entrar no aplicativo ou na página do Microsoft Teams e no canal em que esteja acontecendo 

a aula, aparecerá uma mensagem na tela, orientando sobre uma “reunião iniciada”. Clique em 

Ingressar para ter acesso. 

 
 

Clique em Ingressar agora 

 
 

Ao solicitar o ingresso em uma aula (reunião), a plataforma permitirá que você faça isso com 

câmera e microfone ligados ou não. Recomendamos que ative sua câmera sim, mas que deixe 

inicialmente seu microfone em MUDO e ligue-o somente quando for interagir. Dessa forma já teremos 

uma sala de aula com menos sons (ruídos) dos diversos participantes. Ativar ou desativar os controles 

de câmera e microfone são muito simples, como pode ver pela imagem a seguir. 

 
 
 

Importante 

• Atenção, alunos: estejam preparados com pelo menos 10 minutos de antecedência para 

assistirem as aulas. Assim que o professor iniciar a aula (reunião), já ingressem em sua sala.  Se 

possível, ajudem os colegas que não conseguirem. 

 

• Todas as aulas serão gravadas e nelas a interação dos alunos, tanto pelo vídeo como pelo chat 

– que será o espaço para esclarecimento de questões. Dessa forma, faremos o controle de 

presença dos alunos, para garantir que todos estejam participando ativamente das propostas 



educativas. A ausência dos alunos será registrada e, em caso de duas faltas seguidas não 

justificadas, os pais serão comunicados. 

 

                                                                                                     
Imagens utilizadas no documento:freepik.com/free | office.co 

 

Suporte técnico: 

Os atendimentos da equipe técnica iniciarão no dia 01 de fevereiro de 2021. 

cassio@cicpassos.com.br - Cássio Silveira: das 8h às 12h 

ricardo.lima@cicpassos.com.br - Ricardo Lima: das 7h às 12h20min e das 13h às 17h (de 2ª a 4ª feira).             

debora@cicpassos.com.br – Débora Lemos : das 12h30 às 17h30min. 

 

Para esclarecimentos ou dúvidas que poderão ocorrer, pedimos que entrem em contato 

conosco, através dos e-mails da equipe gestora ou pelo “Fale conosco”, disponível no site do 

Colégio:  

 

coordena1@cicpassos.com.br – Juliana Zorzin Silva  - Coordenadora pedagógica da Educação 
Infantil e  Ensino Fundamental (anos iniciais). 

 
orientacao.vespertino@cicpassos.com.br – Denise Lemos - Orientadora educacional da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais). 

 
diretoria@cicpassos.com.br - Irmã Catarina Salviano da Cunha - Diretora 

 

Recordamos que, durante todo esse período de trabalho, vocês também receberão 

comunicados e informativos que os colocarão cientes do cenário educativo e da proposta 

pedagógica desenvolvida. 

          Reafirmamos que nós, como escola, que estamos comprometidos em oferecer um 

ensino de qualidade, não mediremos esforços, para que nossa missão seja cumprida.  

          Continuaremos conectados por meio de recursos tecnológicos e, especialmente, pela 

conexão afetiva que há em toda a comunidade Concepcionista. 

          Que Santa Carmen Sallés nos direcione, que Maria Imaculada nos proteja com seu 

manto maternal e que Jesus nos ilumine nessa caminhada.  

          Contamos com todos vocês. 

                                                          Equipe Educativa do CIC  
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