
 

 

Circular nº 005/2020         Data: 30/03 

Prezados alunos e responsáveis 

 Preocupados em manter a saúde de toda comunidade escolar e mantendo nosso compromisso 
com as famílias, estamos nos adaptando à atual realidade da educação nacional: manter a 
evolução constante de nossos alunos por meio de um ensino não presencial. 

 De acordo com informações anteriores, faremos uso do aplicativo Plurall. Através dessa 
ferramenta, disponibilizaremos os materiais necessários às aulas como links, listas de 
exercícios, textos com conteúdo etc. Além disso, estamos estudando o aprimoramento dos 
nossos veículos de informação, para que alunos e professores possam interagir, permitindo ao 
aluno tirar suas dúvidas e manter sua rotina acadêmica com o amparo do nosso corpo docente. 

Algumas instabilidades na ferramenta podem ocorrer neste período inicial e, portanto, 
solicitamos sua compreensão. Estamos trabalhando para que, o mais rápido possível, tudo 
esteja funcionando perfeitamente. 

  

Ainda assim, reconhecendo a ansiedade que este período vem causando e, principalmente, 
entendendo a importância de que todos os alunos estejam munidos dos meios necessários para 
a continuação dos estudos, gostaríamos de tranquilizá-los, com algumas orientações:  

1 – Inicialmente, projetamos material de revisão da última matéria dada, exatamente 
porque se trata de uma fase de adaptação dos nossos estudantes à nova realidade 
temporária; 

2 - Para que não haja perda pedagógica por parte dos alunos que não disponibilizam de 
determinados recursos, disponibilizamos via portal os materiais necessários às atividades. 

3 - Enviaremos nesta semana (30/03 a 03/04), via site, os planos de aulas,  produzido pelo 
corpo docente, além dos materiais de apoio. O plano de aula é um documento para norte do 
aluno e para a família sobre como realizar as atividades. 

4 -  A partir da semana, de 06 a 10/04, vamos dar inicio a utilização do Plurall. Uma 
ferramenta que vai agilizar e facilitar a realização das atividades, pois dispõe de vários 
recursos, inclusive o material didático digitalizado e muitos outros. Para ter acesso ao Plurall é 
necessário fazer a solicitação via e-mail (suporte@malletsoares.com.br),  onde iremos 
repassar o login e as orientações necessárias. 

5 - Nossa orientação é que, ainda nesta semana, todos façam o login para se familiarizarem 
com este recurso. Caso o aluno e/ou responsável tenha problemas com o acesso ao 
Plurall, favor comunicar via e-mail de suporte, para obter auxilio. 

 

Estamos num momento de transição, no qual precisamos de uma grande capacidade de 
adaptação. Por isso, gostaríamos de contar com a compreensão de todos que porventura 
tenham alguma dificuldade com a nova dinâmica de ensino não presencial. Entendemos que o 
período traz novos desafios e estaremos juntos de vocês durante todo o processo! 

 Vamos cada vez mais solidificar nossos valores de amizade, autoconfiança, entusiasmo e 
excelência, sempre contando com a parceria entre escola e família, tão essencial no processo 
de educação de todas nossas crianças e adolescentes. 

 
Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 
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