
Olá famílias!  

  

A partir de 2ª feira, 30/03, os professores estarão com a ferramenta Hangouts que 

está disponível na plataforma Plurall (www.plurall.net) onde vocês já receberam o 

código de cadastro de seu filho e o passo a passo para ingresso. (Enviado via 
Whatsapp da Coordenação).  

Caso acessem pelo celular é necessário baixar o aplicativo Hangouts Meet.  

 

Neste primeiro momento os professores estabelecerão a conexão para o contato 

com os alunos, para que, aos poucos possam se ambientar a essas ferramentas 

para sanar dúvidas destes últimos dias, orientar os alunos e dar continuidade ao 
trabalho pedagógico. 

 

Para a turma da manhã o primeiro encontro será dia 30/03, 2ª feira, das 

11h às 12h. 

Para a turma da tarde  o primeiro encontro será dia 30/03, 2ª feira, das 
16h às 17h.  

Depois, cada professor estabelecerá os próximos encontros com a turma. 

Lembrando que o tempo de contato com o  Fundamental I não pode ser muito 

estendido, levando em consideração a concentração da faixa etária dentro desta 

dinâmica. Haverão momentos online, mas as atividades continuarão 

propostas através do site (diário do aluno) e Plataforma Plurall, por isso a 
consulta ao diário deve permanecer. 

 Para iniciar o Hangouts, os alunos deverão seguir os seguintes passos: 

 1º) Acessar o site www.plurall.net; cadastrar e criar novo login e senha; 

  

 

 

http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/


 

 

2º) Clicar em Aula Digital (Hangouts Meet). Lembrando que estará liberada a partir 

de 30/03. 

 

   

 

 3) Clicar na disciplina que o professor sinalizou a aula. 

   

 

 

 

 

 

 



4) Permitir o uso da câmera, do microfone e digitar o nome do aluno e pedir para 

participar 

 

 

No primeiro momento os professores combinarão as regras com cada turma de 

como acontecerá o momento online. Vale lembrar que esta é uma ferramenta nova 

tanto para alunos como para professores. 

Para que os professores possam se comunicar melhor, pedimos que os alunos ao se 

conectarem desabilitem o microfone e a câmera e digitem no chat quando quiserem 
falar, seguindo as orientações do professor. 

Nesta plataforma não haverão somente atividades online, mas poderão ser 

disponibilizadas outras atividades para que os alunos façam fora do momento de 

interação e o professor poderá visualizar posteriormente.  

Os professores continuarão postando os conteúdos e as atividades na área 
restrita do site do colégio. Essa consulta deve ser diária. 

As aulas da Plataforma também serão gravadas e ficarão disponíveis para 
acesso futuro. 

Estamos em fase de adaptação, trabalhando na formação e treinamento dos 

docentes para uso das plataformas e sabemos que poderão ocorrer instabilidades 

durante este período, devido a sobrecarga do sistema e da internet.   

Contamos com a colaboração e compreensão. 

Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail (luciana@colegiodominus.com.br) 

ou por telefone 940892536 (WhatsApp), canal este mais rápido neste 
momento. 

 

mailto:luciana@colegiodominus.com.br

