Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
Circular nº 10/2020
Ref. Aulas online no Plurall Maestro Ed. Infantil ao 5º ano

Aos Responsáveis pelos alunos do Externato Santo Antônio
Conforme informamos na circular nº 04 e 08/2020, todos nós 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, desde o dia 17 de março, estamos somando esforços para viabilizar, com a devida
eficácia e dentro dos nossos padrões de qualidade, o regime especial domiciliar (ensino a distância),
autorizado pelo Conselho Estadual de Educação (Deliberação nº 376, de 23 de março de 2020, Art. 1º) para
fazer frente a esse momento atípico. No ESA, estamos nos valendo da ferramenta de ensino Maestro,
disponível pela plataforma do PLURALL.
Como é natural, o novo ambiente escolar traz desafios diferentes, pois está fora dos muros da escola,
o que exige não somente dos alunos, mas também de seus responsáveis, 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 nossas
vidas logo voltarão à normalidade.
Nesse sentido, a ajuda e participação dos pais e responsáveis tornam-se ainda mais importantes,
pois só eles podem garantir que as rotinas de estudo sejam obedecidas no ambiente familiar. A organização
é fundamental para que o retorno ao ensino presencial se faça de forma mais tranquila.
Indicamos a seguir algumas ações importantes para o momento:
1- Sigam o horário de estudo disponibilizado pela escola.
2- Busquem um espaço da casa que seja mais tranquilo, evitando interferências durante as atividades.
3- Em alguns momentos, o aluno poderá precisar de auxílio e os responsáveis serão os parceiros mais
próximos.
4- Indicamos o uso de um computador para a realização das tarefas, pois a tela é maior, tornando a
visualização mais confortável, o que garantirá um tempo de atenção maior do aluno.
5- As atividades que desenvolvermos nos próximos dias tratam de conteúdos já trabalhados: dessa
forma, todos poderão aprender a navegar no Maestro sem medo de errar.
6- Por enquanto, nenhuma atividade será pontuada, mas a participação do aluno é indispensável. As
atividades deverão se iniciar às 14 h e, preferentemente, não devem ir além das 18 h.
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7- Caso queiram estender o horário de estudos, recomendamos atividades em família. Em nosso site,
disponibilizamos o material “Família para Dentro”

(https://www.externatosantoantonio.com.br/wp-

content/uploads/2020/03/manual-ESA-familia_para_dentro.pdf), onde são sugeridas várias atividades.

Vejam como acessar o Purall Maestro nas páginas a seguir.
ACESSO AO PLURALL MAESTRO

Cada aluno receberá, pelo e-mail do responsável, o cupom de acesso que contém nome completo,
série e login provisório. Devem ser seguidas as orientações descritas em “INSTRUÇÕES DE ACESSO”,
localizadas no lado direito do cupom.
ACESSO AO MAESTRO
Cliquem em Maestro conforme imagem abaixo.
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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.
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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. Na janela a seguir, temos
DOIS PONTOS DE ATENÇÃO.

Em vermelho: o dia de de encerramento efetivo da atividade.
Em azul: o tempo de resposta para realizar a atividade (só em algumas atividades)
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Essas observações indicam que vocês poderão 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 começará a contar e
vocês terão um prazo máximo para terminá-la. Tenham FOCO!!
Ao iniciar a atividade, aparecerá um cronômetro no lado direito da tela, informando o tempo
restante, conforme a imagem abaixo.

Lembrem que todos os conteúdos a serem abordados nos próximos dias já foram trabalhados de
modo presencial.
Oportunamente, encaminharemos o cronograma de envio das atividades semanais e o calendário
com as datas de testes, provas e simulados.
Sabemos que o momento é desafiador, mas temos certeza de que com a parceria de sempre
conseguiremos vencê-lo. Vamos criar sinergia!!!
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos e permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe ESA.
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