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Visualizar como página web

Caras Famílias,
Seguem informações importantes para o acesso do 1º dia de aula (01/02 - 2ª
feira).
Login de Acesso
Para que nossos estudantes tenham acesso às salas de aulas virtuais (Google
Classroom) e Plataforma Didática, é necessário que tenham um login
institucional.
Seguem login (e-mail institucional) e senha. A senha poderá ser modificada por
uma de sua escolha:
LOGIN:
SENHA: piaget123
Abaixo temos um tutorial para seu primeiro acesso nas plataformas:
https://piaget.g12.br/kit-2021-unoi-gmail-agendaedu/
Aula Presencial
Pedimos, por gentileza, que um responsável do estudante o acompanhe na
entrada da escola para que a aferição da temperatura seja feita.
O uso de máscara é obrigatório para crianças a partir de 2 anos. Os
estudantes trarão na mochila 3 máscaras, 1 garrafinha ou squeeze para água
e 1 calçado para a troca ao longo do período.
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Aula On-line
Encaminhamos para o e-mail institucional dos estudantes o convite do
Classroom (Google sala de aula). É necessário que o estudante abra o e-mail
e aceite esse convite ou baixe o aplicativo no celular ou tablet. Este recurso
proporcionará o alinhamento de todas as orientações dos professores com a
turma.
Para a vídeo chamada do dia 01 de fevereiro, o estudante deve acessar com
o login institucional, o link permanente da aula se encontra no
Classroom.
*Seguem os horários dos encontros com a professora para cada turma.
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Todas as demais orientações serão apresentadas pelos professores durante as
aulas.
É a educação que transforma as pessoas, que move o mundo, que nos dá a
oportunidade de um futuro melhor!
Desejamos boas-vindas aos estudantes de 2021!
Atenciosamente,
Cristiane Novoa
Coordenadora Pedagógica
Silvana Franco
Direção Geral
Enviado por COLÉGIO PIAGET
Rua Epaminondas Melo do Amaral, 156 e 99 Imirim . São Paulo . SP
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