Comunicado aos alunos

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 na
próxima segunda, dia 30/3, 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 isolamento 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 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 tem menor prejuízo
acadêmico durante o isolamento 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 pelo seu
Magister, no horário e dia correlatos ao que já é praticado. Fique atento a alguns pontos
importantes:
Liste todas as suas dúvidas e pergunte ao professor, como faria na 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 e serão devidamente repostas logo que voltarmos ao campus ou aos
espaços de estágio;

Se você não puder estar on-line no momento da aula ao vivo, será possível acessar
o conteúdo gravado nos 15 dias posteriores, no Google For Education, mas
infelizmente terá falta na aula.
Ah! Em caso de dúvidas de como acessar as aulas, você pode clicar aqui e acessar
um passo a passo que fizemos para ajuda-lo ou poderá entrar em contato com o seu
coordenador, o assistente do curso, contar com a ajuda do seu professor ou, ainda, com o
nosso time de experts nessas ferramentas do Google For Education, por meio do
WhatsApp. Clique abaixo e fale conosco:
8h às 12h
(79) 99955-7254
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
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