
Página 1 de 10 

 

Passos,12 de abril de 2020 

Diante das mais fortes contrariedades, devemos manter o  
ânimo sereno; Deus está no meio delas.”  

Santa Carmen Sallés  

Senhores Pais, Alunos e/ou Responsáveis,  

 

No dia 14 de abril, continuaremos o trabalho pedagógico com adaptações, devido ao 

cenário que estamos vivenciando. Durante o período de isolamento social, manteremos contato 

com nossos alunos através do ambiente virtual de aprendizagem. 

Essa modalidade terá vigência, até que as escolas retornem oficialmente com o ensino 

presencial. 

Os alunos do Colégio Imaculada Conceição participarão as aulas pelo Ambiente 

Virtual. Para cada série, será considerada a fase de desenvolvimento dos estudantes, com as 

etapas de assimilação de competências e habilidades, e, principalmente, respeitando a maturidade 

e a capacidade de concentração. Cabe ressaltar que esse formato de ensino mantém a qualidade 

do presencial, pois oferece oportunidades para a colaboração e o aprendizado, apenas de um jeito 

diferente. 

Com o isolamento social, os lares agora se configuram, também, como salas de aula. Não 

poderia haver melhor lugar. Afinal, em ambiente seguro, repleto de amor, ao lado dos pais e 

responsáveis, o processo de aprendizagem tem tudo para ser ainda mais efetivo e dar certo. 

Assim, a presença dos pais, neste momento, como motivadores das crianças e adolescentes se faz 

significativa para que realizem atividades, mesmo que à distância, pois possivelmente as aulas 

serão creditadas como dias letivos. 

É importante ainda a colaboração da família no cumprimento dos horários, na organização 

do espaço adequado de estudo, equipamento e motivação dos estudantes com foco na saúde 

mental de todos com atividades educativas. 

Portanto, quando retornarmos às atividades presenciais, o calendário escolar será 

reelaborado com o intuito de concluir o cumprimento da proposta pedagógica para o ano de 2020. 

Continuaremos seguindo as orientações dos órgãos superiores, sempre buscando o melhor para 

nossos alunos. 

Para esclarecer as novidades e a dinâmica, na prática, das aulas no ambiente virtual de 

aprendizagem, elaboramos este manual de preparação do ambiente virtual de aprendizagem. Que 

ele possa oferecer um direcionamento à nossa proposta de trabalho, nesse momento que nos 

estimula a inovar, sob as bênçãos de Jesus, pela intercessão de Santa Carmen Sallés.  

 

Atenciosamente 

Equipe Educativa do CIC 
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MANUAL DE PREPARAÇÃO DO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Início das aulas 

Para os alunos do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, as aulas terão início 

no dia 14 de abril de 2020. Serão oferecidos aulas-testes no ambiente de aprendizagem virtual, 

no dia 13 de abril, às 10h30min para os alunos do Ensino Fundamental e, às 11h, para os 

alunos do Ensino Médio. 

 

Horário das aulas  

Ensino Fundamental anos finais: 3h30 min/dia: das 8h às 11h30min. 

Ensino Médio: 3h30min/dia: das 8h às 11h30min e, das 14h às 16h20min, nas 2as e 4as 

feiras. 

 
 

Período Matutino 

(Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

Período Vespertino 

(Ensino Médio) 

 

8h Momento em Sintonia | 1ª aula 

8h40 2ª aula 

9h10 3ª aula 

9h40 Intervalo 

10h 4ª aula 

10h30 5ª aula 

11h 6ª aula 

  

 

14h 1ª aula 

14h30 2ª aula 

15h Intervalo 

15h20 3ª aula 

15h50 4ª aula 
 

 
Através da plataforma Microsoft Teams, serão promovidos encontros diários (segunda-

feira à sexta-feira), sendo cada conteúdo contemplado com tempo de 30 minutos, obedecendo à 

grade de horários definida no início do ano. 

No mesmo aplicativo, será possível a interação entre alunos e professores, através de 

chamadas de vídeos.   Outra ferramenta consiste em um espaço onde os alunos poderão registrar 

as dúvidas. 

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 acompanharem, diariamente, as orientações para as aulas e 

atividades programadas 
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Desenvolvimento 

As aulas iniciarão todos os dias às 8h, no período matutino e, às 14h, no período 

vespertino, para os alunos do Ensino Médio. O ambiente   de estudos 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.  

Participando das aulas em tempo real, os alunos poderão manter contato com os 

professores, cumprir as tarefas propostas, fixando o que aprendeu e tirar dúvidas que surgirem 

durante os horários de estudos. 

Os professores oferecerão vários instrumentos que enriquecerão o processo de ensino-

aprendizagem como vídeos, Power point, roteiros de trabalhos, exercícios complementares, entre 

outros. Eles serão realizados durante as aulas ou no contraturno. As tarefas de casa serão 

cobradas e corrigidas, de acordo com a proposta de cada professor. 

Também poderão fazer parte desse contexto escolar algumas atividades avaliativas. Elas 

são importantes, para que os professores acompanhem o rendimento de cada aluno e tracem 

estratégias, visando garantir a aprendizagem de maneira dinâmica e eficaz.  

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. 

E, quanto aos registros na FIAP, esses continuarão, caso sejam necessários. 

 
 

Cronograma de Testes, Provas e Blocos: 

As provas bimestrais, simulados, testes e blocos não serão aplicados, por enquanto. As 

famílias e os alunos receberão um comunicado com novas datas e as orientações para a aplicação 

dos mesmos. 

 

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 de tranquilidade, organização e propício para a realização das 

atividades planejadas, é necessário que todos cumpram algumas regras: 
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• escolham um lugar 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). 

• usem fone de ouvido ou mantenham o microfone no modo mudo, para evitar 

microfonias ou ruídos externos. 

• 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 do Fundamental anos finais e Ensino Médio 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 - tudo isso será computado como presença na aula. O aluno que não acompanhar 

as atividades virtuais ao vivo (no horário da aula) poderá assistir posteriormente a aula. Porém, 

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”. 
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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 

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 

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: 

 

 

https://teams.microsoft.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706
https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app
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Login: 123456@cicpassos.com.br 

Senha: aluno.2020 (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.2020 



Página 7 de 10 

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.2020 
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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. 
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Em cada canal (disciplina), o professor responsável irá administrar seu conteúdo e 

poderá fazer suas aulas (videochamadas, reuniões), disponibilizar conteúdos, criar chat para tirar 

dúvidas e propor atividades. 

 

Como entrar em uma aula (videochamada) 

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. 
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Importante 

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

assistirem as aulas. Assim que o professor iniciar a chamada de vídeo, já ingresse em sua 

sala.  Se possível, ajudem os alunos 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. 

 

Aula-teste 

Convidamos todos os alunos do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio a 

participarem de uma aula-teste, que será realizada na segunda-feira, dia 13 de abril, conforme 

os horários propostos para cada segmento, no início do manual.  Este treinamento será 

apenas para familiarizarem-se à ferramenta, testar login, senha e reconhecer seu novo Ambiente 

de Aprendizagem. Alguns professores estarão à disposição, de forma on-line, no momento. Não 

haverá aulas com conteúdos nesse dia, apenas será um momento de reconhecimento de território, 

dessa vez, o território virtual. 

Às famílias que quiserem acompanhar esse momento, sintam-se à vontade e acolhidas por 

toda a equipe educativa do Colégio Imaculada Conceição. 

 

 

Suporte técnico: 

Os atendimentos da equipe técnica iniciarão no dia 13 de abril de 2020. 

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

Débora Lemos: das 14h às 17h. debora@cicpassos.com.br  

 

Imagens utilizadas no documento: 

freepik.com/free | office.com/teams  

mailto:cassio@cicpassos.com.br
mailto:debora@cicpassos.com.br

