
 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2020. 
COMUNICADO ESPECÍFICO – 6º ao 9º ano – AULAS VIA ZOOM 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Nas últimas semanas, iniciamos uma nova modalidade de aulas, o encontro em plataformas 
digitais. A Escola Adventista de Campos utiliza duas frentes digitais:  

 

E-class – pelo endereço eletrônico cpbedu.me/login, os alunos e responsáveis têm acessado 
as atividades que são direcionadas aos alunos. Lembrem-se de verificar o plano de aula e as 
orientações de cada aula postada pelos professores. Após o término da atividade, as respostas devem 
ser postadas no E-class. Segue o link do manual de como fazê-lo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_a13OAC1-L4&fbclid=IwAR11eAMQuEqvUGy-
Aen5sJeunNxxID6PWRE7uDEtErXI-82pqEDcBLpAQQE 

 

Plataforma ZOOM – diariamente ou conforme agendamento prévio, as aulas acontecem em 
salas virtuais. Os convites para elas são enviados por meio de links aos grupos de whatsapp.  

Para facilitar o acesso às aulas estamos adicionando aos grupos os pais e alunos e, se 
necessário, o responsável que está com o aluno enquanto os pais estiverem trabalhando ou não 
puderem acompanhar as aulas no horário agendado. No subtítulo  

 

Como a sala ZOOM funciona? 
 

 A sala é adminstrada por um anfitrião (da equipe pedagógica-administrativa), para que o professor 
possa dar aulas; 

 O sistema de som desse modelo de salas é bastante sensível, por isso, só é possível uma pessoa 
falar por vez. Os anfitrões têm silenciado os áudios para que os alunos consigam ouvir as 
orientações dadas pelos professores.  

 Salientamos que se todos os áudios forem liberados, o som ficará indecifrável, pois se tornará um 
grande “chiado”. 

 Os professores estão sendo orientados a explicarem as aulas e, ao final, solicitarem a participação 
do aluno. Acreditamos que dessa forma vamos organizar a comunicação nas salas. Sabemos que 
se trata de uma nova modalidade de interação e desse mesmo modo estamos adotando um novo 
jeitinho de interagir; 

 Os professores, além de postarem as atividades no E-class estão à disposição para o 
esclarecimento de dúvidas pedagógicas por meio das aulas pelo ZOOM, dentro do expediente do 
dele. No caso de urgência ou dúvidas não resolvidas, contate a equipe pedagógica da escola. 
 

Certos da sua colaboração, agradecemos imensamente aos pais e alunos por essa parceria 
que já havia sido feita no ato da matrícula. Porém, somos duplamente afortunados pelos laços 
que têm sido estreitados por meio da sua coparticipação, pelos feedbacks, conversas, interesse e 
amor pela nossa escola. 

 

Atenciosamente, 

Equipe EAC. 
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