
 

FAQ AULAS ONLINE - FUND. 2 E MÉDIO 

1) Como ter acesso às atividades online? 
Resp.: Através da Plataforma de Aprendizagem do Sistema Anglo, o Plurall. 
Na verdade, o Plurall já fazia parte dos recursos educacionais dos alunos do 
Fundamental II e Médio, só que agora há mais recursos, como o Maestro e 
Hangouts Meet. 
 
2) Quando começam as aulas online? 
Resp.: A partir de segunda-feira, 04/05, às 7h15, para alunos que estudam 
no período da manhã; às 13h, para alunos que estudam no período da 
tarde. 
 
3) Qual o horário das aulas? 
Resp.: Os alunos que estudam no período matutino terão aulas regulares, 
das 7h10 às 12h30. Os alunos que estudam no período da tarde terão aulas 
regulares, das 13h às 18h20.  
 
4) Como serão essas aulas online? 
Resp.: As atividades e aulas online serão divididas em três modalidades: 
Aula Gravada, Atividades Diversas, Aula Interativa e Correções. Sempre 
seguindo o horário já utilizado nas aulas presenciais. 
 
5) Como serão as aulas gravadas? 
Resp.: Serão vídeo aulas onde o professor irá realizar a explicação e toda 
abordagem do novo conteúdo, direcionando as próximas atividades. O 
aluno poderá assistir a aula quantas vezes entender necessário. Essas 
aulas estarão disponíveis para os alunos conforme o horário de aulas 
semanal. 
 
6) Como serão as aulas para Atividades Diversas? 
Resp.: Momento em que o aluno estará realizando a atividade proposta 
pelo professor, após a aula gravada. Durante esse período de atividades, o 
professor desta disciplina e horário estará disponível no SPONTE (em 
fóruns e mensagens) e pelo e-mail institucional disponibilizado para que 
possam tirar as dúvidas dos alunos. 



 
7) Como será a AULA INTERATIVA? 
Resp.:  O Professor criará uma sala de aula virtual (ao vivo), para interagir 
com a turma. Caberá ao aluno acessar a sala de aula virtual, através do 
Plurall, no campo AULA DIGITAL, de acordo com o horário estipulado na 
programação que será enviada toda sexta-feira. Neste momento, o 
Professor estará ao vivo para interagir com os alunos e seus colegas de 
turma, tirar dúvidas, complementar as aulas gravadas e iniciar o processo 
de correção das atividades que já haviam sido propostas anteriormente. 
 
8) Haverá tolerância para entrada do aluno na AULA INTERATIVA? 
Resp.: Sim, tolerância de 10 minutos. Em caso de perda da aula, o aluno 
poderá assistir a aula interativa posteriormente, a partir do link que será 
disponibilizado pelo professor, no Plurall Maestro. 
 
9) O material do Anglo comprado pelos pais será utilizado pelo professor? 
Resp.: Sim, a partir do dia 04/05, as aulas serão retomadas em formato 
online e a apostila nº1 será finalizada ainda na primeira quinzena de maio. 
Após, iniciaremos a apostila nº2 e, assim, sucessivamente. 
 
10) Como será o controle da frequência? 
Resp.: A frequência dos alunos será registrada pela participação nas aulas 
interativas, pelo acesso na plataforma de estudos (Plurall), interação no 
Fórum de Mensagens do Sponte e mensagens enviadas por e-mail. 
 
11) As aulas interativas serão gravadas para o aluno acessar 
posteriormente? 
Resp.: Sim, para possibilitar ao aluno revê-la em caso de dúvidas. Serão 
postadas dentro do Maestro. 
 
12) Como eu posso tirar dúvidas com o meu professor? 
Resp.: O aluno pode interagir com seu professor e tirar dúvidas durante 
as aulas interativas. Além disso, ele pode se comunicar através do e-mail 
institucional do professor e mensagem no Fórum de Alunos, no sistema 
Sponte. Durante o horário programado para a realização de atividades 
diversas, o professor estará disponível nesses canais de comunicação. 
 
13) Como serão realizadas as AC’S e provas nesse período? 
Resp.: Serão realizadas através da plataforma Plurall, na ferramenta 
Maestro. Estamos elaborando um novo calendário de datas e orientações 
para essas realizações. 



 
14) Haverá tarefas e atividades todas as semanas? 
Resp.: Sim, conforme o calendário que será enviado semanalmente. Os 
horários serão divulgados toda sexta-feira, através dos grupos de 
WhatsApp dos alunos e via e-mail dos responsáveis, porém, as alterações 
de uma semana para outra serão somente nas disciplinas que possuem 
carga horária de uma aula semanal. 
 
15) Tenho apenas um computador e dois filhos que terão aulas no mesmo 
período, preciso comprar um novo equipamento? 
Resp.: Não necessariamente, a não ser que a família tenha recurso para 
isso e quiser fazê-lo. Foi pensando em situações como essa que o colégio 
estipulou 3 tipos de modalidades para o ensino à distância acontecer (aulas 
gravadas, atividades diversas e aula interativa). Além disso, tudo fica 
gravado no Plurall, para acesso posterior e quantas vezes for necessário. 
Com o cronograma semanal de atividades, é possível que a família crie sua 
organização e faça combinados entre os membros, de modo que todos 
possam trabalhar em horários determinados por vocês.   
 

Agradecemos sua atenção e confiança. Vai dar certo, vai passar. 
Caso persista alguma dúvida, favor entrar em contato conosco pelos 

telefones divulgados no GUIA DE AULAS ONLINE DO FUND 2 E MÉDIO. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qprirzJrO0bekcz8Zt0WlLhyagJfpGhd/view?usp=sharing

