
Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
Circular nº 08/2020

Ref. Aulas online no Plurall Maestro

Aos Responsáveis pelos alunos do Externato Santo Antônio

Conforme  informamos  na  circular  nº  04/2020,  todos  da  equipe  ESA,  juntamente  com  nossos
parceiros Sistema pH de Ensino e Jovens Gênios, continuamos a trabalhar com foco nos conteúdos a serem
disponibilizados aos  alunos por  meios digitais.   Estão  sendo produzidos  materiais  para  todas  as  séries,
respeitando as especificidades de cada faixa etária e de cada segmento. Os simulados serão realizados pela
plataforma digital.

Dessa forma, estamos desde o dia 17 de março,  somando esforços para viabilizar,  com a devida
eficácia  e  dentro  dos  nossos  padrões  de  qualidade,  o  regime  especial  domiciliar,  recomendado  pelo
Conselho Estadual de Educação (Deliberação nº 376, de 23 de março de 2020, Art. 1º) como forma de
atravessar  esse  momento  atípico.  No  ESA,  estamos  nos  valendo  da  ferramenta  de  ensino  Maestro,
disponível pela plataforma do PLURALL.

O novo ambiente escolar traz desafios diferentes, pois está além dos muros da escola, demandando,
por  parte  dos  alunos,  redobrada  organização,  autonomia  e protagonismo.  Como em todo processo  de
adaptação, haverá dúvidas, erros e acertos. Aprenderemos juntos, alunos, professores e responsáveis, todos
os dias e um dia de cada vez, confiantes de que logo a normalidade estará restabelecida.

Enviamos  abaixo  as  informações iniciais  e  necessárias  para  o  momento.  Ações  complementares
poderão ser necessárias e serão oportunamente divulgadas.

ACESSO AO PLURALL
Todos os alunos do 6º ano ao 3º ano do EM já possuem o acesso à plataforma. O acesso é o mesmo

realizado para fazer o pH online. Todos os alunos utilizarão o mesmo login e senha para visualizarem as
atividades encaminhadas.

ACESSO AO MAESTRO



MENU SUPERIOR

A primeira opção sinaliza as atividades a serem realizadas em breve.

]

A segunda opção sinaliza as atividades que ainda não foram realizadas. Percebam que “ATIVIDADES

QUE VENCEM EM BREVE” E “ATIVIDADES NÃO REALIZADAS” são tópicos diferentes e portanto, possuem a

quantidade diferente.



A terceira opção sinaliza as atividades que foram corrigidas. Aqui estarão os relatórios de acertos e

erros, assim como os gabaritos e feedbacks.

Ao clicar nas disciplinas serão disponibilizadas as atividades do momento. Nesta janela temos DOIS

PONTOS DE ATENÇÃO.

Em vermelho: o dia que a atividade se encerrará efetivamente.

Em azul: o tempo de resposta para realizar a atividade.



Tais observações indicam que você poderá realizar a atividade em qualquer tempo entre o dia de

início e o dia de término, mas a partir da abertura e visualização da atividade, o tempo contará e você terá

um prazo máximo para terminá-la. Tenha FOCO!!

Ao  iniciar  a  atividade  aparecerá  um  cronômetro  no  lado  direito  da  tela,  informando  o  tempo

restante, conforme imagem abaixo.

Essas são as informações iniciais e nos próximos dias enviaremos alguns vídeos de tutorial para que

possam conhecer melhor a plataforma.

A partir de hoje até o dia 29 de março observaremos todas as questões referentes às atividades e

faremos ajustaremos que, por ventura, se fizerem necessário.

Ressaltamos que todo o material encaminhado nos próximos dias será referente aos conteúdos que

foram trabalhados de forma presencial, no ambiente da escola, até o dia 14 de março.

Em  momento  oportuno  encaminharemos  o  cronograma  de  envio  das  atividades  semanais  e  o

calendário com as datas de pH’s “impressos” (agora todos online), testes, provas e simulados.

Sabemos  que  o  momento  é  delicado,  mas  temos  certeza  de  que  com  a  parceria  de  sempre

conseguiremos vencer todos os desafios. Vamos criar sinergia!!!

Desde já colocamo-nos à disposição.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

Atenciosamente,

Equipe ESA.


