
 

Prezados responsáveis! 

Diante desse cenário que estamos vivendo, será necessário seguirmos com o conteúdo de 

forma não presencial. 

Esse é um acontecimento inédito para muitas escolas, porém o CApDHC contará com a 

plataforma do Plurall, sabemos que a educação presencial é insubstituível, mas precisamos lidar da 

melhor forma com a situação e daremos o nosso melhor para educação dos nossos estudantes. 

Com tudo, sabemos que ainda será pouco. 

Muitos professores e alunos não dominam as técnicas necessárias para a educação a 

distância (EaD), por isso pedimos um pouco de paciência, pois estamos em um período de 

aprendizagem e adaptação deste novo quadro que se apresenta diante de cada um  de nós.  

São tempos de muitas mudanças e mudanças rápidas, sendo assim, será importantíssimo a 

participação em conjunto família-escola para conseguirmos o êxito nesse processo de ensino-

aprendizagem. Desde já a equipe do colégio agradece a vocês PAIS e RESPONSÁVEIS pela parceria.  

Abaixo o cronograma das aulas síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas) de cada turma, 

por favor, fiquem atentos as postagens dos vídeos-aulas. 

Mais uma vez MUITO OBRIGADO!! 

 

Aulas assíncronas A PARTIR DO DIA 06/04 
 

I. EDUCAÇÃO INFANTIL  

DIA DA SEMANA EIXOS  LOCAL 

 

3ª FEIRA 

Identidade e autonomia 

Oralidade e língua escrita 
Ideias matemáticas 
Inglês 

Ed. Física 

ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 

             e-mail e senha (esta senha está 
no email do responsável) 
 

ACESSAR: Plurall Maestro – registro aulas 
               ou Hangouts Meet – vídeos 
aulas 

 

 

5ª FEIRA 

Natureza e sociedade 

Corpo e movimento 
 

 

II. ENSINO FUNDAMENTAL I  

DIA DA SEMANA AULAS PREVISTAS LOCAL 

2ª FEIRA Português / Prod. Textual ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 
             e-mail e senha (esta senha está 

na agenda colada) 
ACESSAR: Plurall Maestro – registro aulas 
               ou Hangouts Meet – vídeos 

aulas 
 

3ª FEIRA Matemática/Arte 

4ª FEIRA Ciências/ Proj. Leitura Viva 

5ª FEIRA História/Ed. Física /Inglês 

6ª FEIRA Geografia 

 

  

 
 
 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

 

REFERENTE: CIRCULAR A FAMÍLIA  Nº 02/2020 
PAUTA: CRONOGRAMA DAS AULAS / COVID 19 

ATIVIDADE:  AÇÃO EaD    -    CApDHC 

 

 

 
 



Aulas síncronas A PARTIR DO DIA 13/04 

 

III. EDUCAÇÃO INFANTIL  

DIA DA SEMANA Horário/turma LOCAL 

 
 
 

3ª FEIRA 
 
 

13h – Maternal II ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 
             e-mail e senha (esta senha está 
na agenda colada) 

 
ACESSAR: Plurall Maestro – registro 
aulas 

               ou Hangouts Meet – vídeos 
aulas 
 

14h – Pré-escolar I 

15h – Pré-escolar II 

     OBS: A turma do Maternal I continuará com o material no site www.capdhc.g12.br e só terão 
aulas assíncronas. 

 
IV. ENSINO FUNDAMENTAL I  

DIA DA SEMANA Horário/turma LOCAL 

 

 
2ª FEIRA 

13h - 1º ano ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 

             e-mail e senha (esta senha está 
na agenda colada) 

ACESSAR: Plurall Maestro – registro aulas 
               ou Hangouts Meet – vídeos 
aulas 

 

14h - 2º ano 

15h - 3º ano e 5º ano 

16h - 4º ano 

 

Obs.: As sextas- feiras as professoras estarão tirando dúvidas da semana 

 

Contem sempre com nossa equipe! 

#JUNTOSSOMOSFORTES 

Beijos e abraços digitais! 

Equipe CApDHC 

 

http://www.capdhc.g12.br/

