COMUNICADO
Fortaleza, 30 de Abril de 2020.
Senhores pais e/ou responsáveis,
Nossas férias escolares estão chegando ao fim e retomaremos nossas
atividades no dia 04 de maio.
O Colégio Mater Amabilis que sempre os recebeu em suas instalações
de braços abertos, agora pede licença para entrar em suas casas por meio
de aulas remotas, fazendo uso das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDICs), como informado em circular informativa enviada no
dia 26 de abril.
Para este fim, utilizaremos o nosso conhecido Aplicativo CMA SCITUS
e uma grande novidade: o Google Sala de Aula, ferramenta de fácil acesso
e que será grande aliada em nosso objetivo de acompanhar e ajudar nossos
alunos a continuar aprendendo. Será possível aos alunos realizar login de
qualquer computador ou dispositivo móvel para acessar todo o conteúdo
disponível na sala de aula virtual.
As aulas em formato remoto estão sendo pensadas e preparadas com
muito carinho e cuidado por nossas equipes multidisciplinar pedagógica e
técnica que se uniram em uma grande força tarefa para este fim. Estamos
trabalhando incansavelmente para que nossos alunos sejam acompanhados
e continuem aprendendo, mesmo neste cenário tão desfavorável que
vivenciamos.
Seguem abaixo alguns direcionamentos importantes. Pedimos que
leiam com bastante atenção.

ACESSO AO GOOGLE SALA DE AULA
Será enviado ao Aplicativo CMA SCITUS, na aba ANOTAÇÕES, o
e-mail e a senha que serão utilizados para acessar o Google Sala de aula
pela primeira vez. Disponibilizaremos, ainda, no aplicativo e no nosso site,
um tutorial explicando, passo a passo, como realizar este acesso. É
importante que o primeiro acesso seja realizado antes do retorno às aulas,
dia 04, a fim de que os alunos tenham conhecimento inicial da plataforma.

COMO FUNCIONARÁ O SISTEMA DE AULAS REMOTAS?
Tomamos todo o cuidado em elaborar um novo horário, que será
disponibilizado em breve, no aplicativo e no site, para este período em que
as aulas serão ministradas de forma remota.
A cada dia, o aluno terá acesso às aulas das disciplinas, de acordo
com este novo horário, e acompanhamento do(a) respectivo(a) professor(a).
Os professores estarão disponíveis no Google Sala de Aula, nos dias
das respectivas disciplinas, de 8h às 11h, para acompanhar os alunos,
tirando dúvidas sobre o material de aula, atividades propostas etc.
Salientamos que, durante este período, continuaremos utilizando o livro
didático, entre outros materiais, como auxílio aos estudos e à aprendizagem.

PRIMEIRA SEMANA DE MAIO
Visando ajudar na preparação de pais e alunos para esta nova
realidade, enviaremos do dia 04 ao dia 08 de maio materiais preparados pelo
Serviço de Orientação Educacional - SOE, Serviço de Orientação Religiosa SOR e Psicopedagogia, com dicas valiosas sobre organização para esta
nova rotina de estudos, convivência familiar no isolamento social e
momentos de espiritualidade que podem ser vivenciados por toda a família.
Além disso, os alunos poderão aproveitar para conhecer um pouco
mais a sua Sala de Aula Virtual e interagir com colegas e professores.

PROBLEMAS AO TENTAR ACESSAR O GOOGLE SALA DE AULA
Estamos preparados e dispostos a ajudar a todos que tiverem alguma
dificuldade em acessar o Google Sala de Aula.
Caso enfrente algum problema, basta enviar email para
suportecma@materamabilisfortaleza.com que nossa Equipe de Suporte,
criada especialmente para atendê-los, estará à disposição para oferecer a
melhor solução para o problema.
Agradecemos, mais uma vez, pelo apoio, pela confiança e
parceria da família e de toda comunidade educativa. Que com a graça
de Deus e a proteção da Mãe Amável e de São José, possamos
caminhar juntos e unidos.
Desejamos saúde e bênçãos a todos!

A APRENDIZAGEM NÃO VAI PARAR!

Atenciosamente,
A Direção.

