PREZADO(A) ALUNO(A),

Como você já sabe, a disseminação do coronavírus impactou diretamente no
funcionamento das nossas instituições de ensino, bem como exigiu um redesenho das
nossas rotinas. Atento ao momento em que vivemos e que, certamente, sairemos mais
fortes dele, o Ministério da Educação (MEC) permitiu, em caráter excepcional, a
substituição dos encontros em espaços físicos por encontros em espaços virtuais.
Assim, depois de muito investimento em tecnologia e capacitação dos nossos professores
e colaboradores, contamos com você para que retomemos as nossas atividades a partir
desta quinta-feira, 2, com aulas ao vivo por meio do Google for Education.
Nossa missão de inspirar pessoas a ampliar os horizontes, por meio da educação, se
aplica ainda mais nesse momento de restrição social, quando precisamos nos utilizar de
recursos tecnológicos para continuarmos próximos e conectados com o mundo, ainda que
distantes fisicamente.
É extremamente importante frisar que não estamos migrando as nossas atividades para o
modelo de educação a distância, pois este é geralmente autoinstrucional e com apoio
pedagógico de tutores em horários predefinidos. Estamos substituindo somente a
estrutura da sala de aula convencional pelo conforto e pela segurança do seu lar.
No modelo que adotamos, as aulas acontecem nos mesmos dias e horários das aulas
presenciais, num espaço restrito à turma, que permite interação ao vivo com o
professor e com os seus colegas. Ao adotar esta metodologia, o aluno não tem prejuízo
acadêmico durante a restrição social recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
Por isso, é passageiro e não há supressão dos serviços educacionais ou mudança no
modelo pedagógico.

Aulas ao vivo
Todas as aulas acontecerão por meio do Google for Education, que você acessa via
Magister, no horário e no dia correlatos ao que já é praticado. Fique atento a alguns
pontos importantes:
As disciplinas que tiveram as finalizações suspensas, em virtude da paralisação no
último dia 17/3, serão retomadas pelos mesmos docentes que iniciaram o módulo,
utilizando de ferramentas virtuais, sem prejuízo didático-pedagógico.
Os cursos que tiverem faltando apenas oferta de disciplinas com atividades
predominantemente práticas a serem cursadas (ex. estágios obrigatórios) para a
finalização, será disponibilizado ao aluno a disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), que perdura por um período de três meses. Invertendo o cronograma,

daremos continuidade ao processo formativo sem prejuízo à conclusão. Neste caso,
as atividades práticas ficarão para o retorno das atividades presenciais, sempre
cumprindo a legislação vigente extraordinária.
Liste todas as suas dúvidas e interaja com o professor, como faria em sala
tradicional, por meio do chat ou abrindo o seu microfone. Assim, todos aprendem
ainda mais.
Lembre-se que essa é uma situação excepcional e estamos fazendo o possível, com
o objetivo de atender ao programa das disciplinas previstas para o curso, tal qual
você contratou.
É importante ressaltar que as atividades práticas e laboratoriais não serão
substituídas, irá ocorrer reposição logo que voltarmos ao campus.
Se você não puder estar on-line no momento da aula ao vivo, será possível acessar
o conteúdo gravado em até 15 dias na plataforma privativa do Google for
Education, mas infelizmente levará falta na atividade didática-pedagógica.
Caso não ocorra adaptação ao formato adotado, fique tranquilo. Realize a abertura
de um processo junto ao DAAF, para que possamos lhe instruir quanto às próximas
etapas. Conte conosco nesse processo!
Além do contato com o seu professor, não deixe de reportar ao coordenador do seu
curso qualquer oportunidade de melhoria, pois estaremos atentos para aperfeiçoar
constantemente as nossas estratégias didáticas para melhor lhe atender.
Ah, em caso de dúvidas de como acessar a sala, você pode clicar aqui e acessar um passo
a passo que fizemos para ajudá-lo ou poderá entrar em contato com o nosso time de
experts nessas ferramentas do Google for Education, por meio do WhatsApp. Clique
abaixo e fale conosco:
13h às 17h
(79) 98110-7756
18h às 22h
(79) 98110-7756

QUERO APRENDER A ACESSAR O GOOGLE FOR
EDUCATION
O Grupo Tiradentes reforça o seu compromisso com a qualidade de ensino de todas suas
instituições, bem como segue as recomendações da OMS para zelar pela saúde e
segurança de alunos, professores e colaboradores, mantendo o ritmo das aulas, agora ao
vivo, provendo o cumprimento do programa das disciplinas.
Além disso, pensando em você, construímos condições especiais para o pagamento da
mensalidade de março, como já mandamos em seu e-mail e no Magister.
Conte sempre conosco!

Luciano Klima
Presidente do Grupo Tiradentes

Grupo Tiradentes

0800 729 2100

Você está recebendo este e-mail porque se inscreveu em emails. Grupo Tiradentes.
Atualize suas preferências de e-mails para escolher que tipos de e-mail você quer receber.
Se desejar, você pode parar de receber e-mails.

