
 

FAQ AULAS ONLINE – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1) Por que as crianças da Educação Infantil terão aulas online? Elas não são muito 
pequenas para isso? 
Resp.: Nossas crianças têm grande afinidade com o mundo digital por serem nativas 
digitais, se adaptam a ele muito velozmente e também por que, segundo o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), as crianças devem se manter ativas e próximas a seus 
Professores durante o processo de suspensão das aulas presenciais. A única forma 
disponível para manutenção dessa proximidade é através dos recursos digitais.  
 

1.1 Então atividades online para os Alunos da Educação Infantil são 
obrigatórias? 
Resp.: Não, obrigatórias não é o termo mais adequado, mas são recomendadas, 
conforme se pode observar no texto abaixo. Integra do parecer do CNE. 

 

Educação infantil – A orientação para creche e pré-escola é que os gestores busquem uma 
aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer sugestões 
de atividades às crianças e aos pais e responsáveis. As soluções propostas pelas escolas e redes de 
ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando 
prioritariamente. 
 

CNE aprova diretrizes para escolas durante a pandemia 
Terça-feira, 28 de abril de 2020, 17h57 

 
2) Eu não sou Professor(a), como vou ensinar certos conteúdos ao meu filho? 

Resp.: Os pais não devem se preocupar com isso. Nesse momento sua preocupação 
deve ser ajudar a criança a acessar o equipamento (note, computador, celular) para a 
interação, e partilhar com seu filho os conteúdos que indicamos através das aulas 
online, do Plurall e das apostilas. Deve acompanhar esses diversos conteúdos, aplicá-
los dentro de suas possibilidades e se divertir com seu filho. 
 

3) Mas, eu não tenho que ensiná-lo? 
Resp.: Não, mas você pode conseguir fazê-lo naturalmente, e isso será ótimo. Quando 
acontece a descoberta do aprendizado há uma sensação genial. Todos os conteúdos 
apresentados online serão revistos presencialmente, pelas Professoras, tão logo isso 
seja possível.  

 
4) O Colégio irá reapresentar a meu filho todos os conteúdos? Vai haver 

reposição de aulas? 
Resp.: Sim. A resposta para o Ensino Infantil é, sim, para ambas as questões. 
 
  



5) Como isso irá acontecer? 
Resp.: Vai depender um pouco de quantos dias ainda ficaremos sem aulas presenciais, 
mas já podemos adiantar que a reposição poderá acontecer aos sábados, em emendas 
de feriados, e no contra turno. Ou seja, se o seu filho tem aulas pela manhã, a 
reposição será feita à tarde, e vice-versa. 

 
6) Meu filho vai passar o dia todo no Colégio? 

Resp.: Não. As reposições poderão ser de até 4 horas nos dias em que os alunos não 
têm aula regular, e de até 2 horas durante a semana. 
 

7) Posso trancar a matrícula do meu filho da Escola agora? 
Resp.: É necessário primeiro observar a idade de seu filho. As crianças com 4 anos 
completos devem estar matriculadas em pré-escola (pública ou particular) isso é 
determinado pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), portanto é lei.  
Abaixo dessa idade não é obrigatória a matrícula em Escola.  
A grande vantagem da criança cedo na Escola é sua socialização, a introjeção de 
conceitos de convivência, brincar com outras crianças e interagir, e claro, o 
aprendizado dirigido de inúmeros conceitos que ela vai precisar quando estiver no 
ensino formal, além do desenvolvimento psicomotor que se trabalha com os 
pequeninos, vital para seu desenvolvimento. O prejuízo para o desenvolvimento das 
crianças, longe da Escola, é real.  
  

8) Se eu cancelar ou trancar a matrícula de meu filho, ele pode retornar ao 
Colégio quando voltarem as aulas presenciais? 
Resp.: Sim. Os Pais podem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
(CPSE) mediante o pagamento previsto na cláusula 12 do CPSE.  
Quanto ao retorno, se existirem redução de turmas (por desistências, ou 
cancelamentos), algumas dessas podem vir a ser agrupadas, formando novas turmas. 
Isso naturalmente reduzirá a quantidade de vagas hoje existentes.  
 

9) Estou tendo despesas extras com a quarentena. Trabalho fora e tenho que 
pagar uma babá para meu filho. O Colégio pode me ajudar nisso? 
Resp.:  O Colégio é, e sempre foi, sensível às necessidades das famílias. Flexibilizamos 
uma série de procedimentos para ajudar os Pais no cumprimento de seus pagamentos 
(vide FAQ Financeira no Site do Colégio).  
Importante informar aos Pais que o Colégio não teve reduzidas as suas principais 
despesas, como folha de pagamentos, impostos, manutenção de segurança e 
instalações. Ao contrário, agregou custos com as aulas em EAD, vai ter de repor todas 
as aulas (quando isso for permitido), e ainda terá inúmeros gastos com segurança 
sanitária (quando os alunos voltarem às aulas). Já concedemos aquilo que nos era 
possível oferecer a todos os Pais. Mas, se você entender que precisa de ajuda, entre 
em contato conosco, ouviremos seu caso e o(a) auxiliaremos no limite de nossas 
possibilidades.  

 



 
10) 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 se expandiu o seu uso também para a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 
11) Quando começam os momentos de interação à distância? 

Resp.: A partir de segunda-feira, 04/05, às 7:15, para alunos que estudam 
no período da manhã; às 13h, para alunos que estudam no período da 
tarde. 
 

12) Qual será o horário das aulas? 
Resp.: Os alunos que estudam no período matutino terão aulas regulares das 
7h15 às 11h45. Os Alunos da tarde terão suas aulas das 13h às 17h30. 
Exatamente os mesmos horários que eles teriam se as aulas fossem presenciais. 
Toda sexta-feira será enviado, através do grupo de WhatsApp,  o horário 
semanal atualizado, que deverá ser seguido na semana subsequente.  

 
13) Como serão esses momentos de interação à distância? 

Resp.: As atividades e aulas online serão divididas em três modalidades: Aula 
Gravada, Aula Interativa e Atividades Diversas. Sempre seguindo o horário 
divulgado semanalmente, veja o modelo na página 15 do GUIA PRÁTICO DE 
INTERAÇÕES À DISTÂNCIA . Enviado em seu e-mail e através do grupo da 
turma no WhatsApp. 
 

14) Como acesso a essa Aulas? Como acesso o Plurall? 
Resp.: O conteúdo e as aulas podem ser acessadas através do site do Colégio 
www.colegioprigule.com.br, localize e acesse pelo botão: PLURALL,  ou 
abrindo uma página da internet, digitando: login.plurall.net/login.  
Todas as informações que você precisa, e acesso a um tutorial, que esclarece 
o passo a passo, você encontra no GUIA PRÁTICO DE INTERAÇÕES À 
DISTÂNCIA, enviado ao responsável por e-mail e através da turma do 
WhatsApp. Leia-o com toda atenção. 

 
15) Como saberei o cronograma de atividades? É um calendário com horários 

fixos?  
Resp.: Não. Os momentos interativos não, necessariamente, serão iguais e em 
mesma sequência. A cada semana divulgaremos os horários da semana 
seguinte. Sempre dentro do horário das 7h15 às 11h45, turma da manhã, e 
das 13h às 17h30, turma da tarde. Mas as atividades/aulas poderão variar 
dentro desses períodos de tempo. 

http://www.colegioprigule.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1XlQd2R5r2rii-wzn3cyKIAzYMzlYaObh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XlQd2R5r2rii-wzn3cyKIAzYMzlYaObh/view?usp=sharing


 
 

16) Como serão as vídeo aulas Gravadas? 
Resp.: Serão vídeo aulas onde a professora irá realizar a explicação e toda 
abordagem do novo conteúdo, direcionando para as próximas atividades. Há 
também aulas de atividades físicas como: Ballet, Karatê, Natação, Educação 
Física e The Kids Club. Os Pais e alunos poderão assistir às aulas quantas vezes 
entenderem necessário.  

 
17) Como serão as aulas para Atividades Diversas? 

Resp.: É o momento em que Pais e alunos estarão 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 Pais/alunos. 

 
18) Como será a Aula Interativa? 

Resp.: O Professor criará uma sala de aula virtual (ao vivo), duas vezes por 
semana, para interagir com a turma. Caberá à família ajudar a criança 
acessando a sala de aula virtual, através do Plurall, no campo AULA DIGITAL, de 
acordo com o horário estipulado na programação que será enviada para a 
família, toda sexta-feira. Neste momento, a professora estará ao vivo para 
interagir com a criança e seus colegas de turma, através de uma contação de 
histórias, atividade de musicalização ou orientando para a realização de uma 
atividade da apostila. 

 
19) Haverá tolerância para entrada dos Pais na Aula Interativa? 

Resp.: Sim, tolerância de 10 minutos. Caso o responsável não consiga participar 
do momento interativo, será disponibilizado o link da aula interativa 
posteriormente, pelo professor, no Maestro. 

 
20) O material do Anglo, comprado pelos Pais, será utilizado pela Professora? 

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 nº 2 e assim sucessivamente. 
 

21) As aulas interativas serão gravadas para os Pais acessarem posteriormente? 
Resp.: Sim, para possibilitar aos Pais revê-las em caso de dúvidas. Serão 
postadas dentro do Maestro. Veja no GUIA PRÁTICO DE INTERAÇÕES À 
DISTÂNCIA enviado ao responsável por e-mail e através da turma do 
WhatsApp. 

 

https://drive.google.com/file/d/1XlQd2R5r2rii-wzn3cyKIAzYMzlYaObh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XlQd2R5r2rii-wzn3cyKIAzYMzlYaObh/view?usp=sharing


22) Como eu posso tirar dúvidas com a Professora? 
Resp.: Os Pais poderão, eventualmente, interagir com a Professora e tirar 
dúvidas durante as aulas interativas, no entanto, lembre-se que a aula 
interativa é, essencialmente, para o seu filho.  Além disso, poderão enviar e-
mail e mensagem nos fóruns do Sponte. Durante o horário programado para a 
realização de atividades diversas, a Professora estará disponível, nesses canais 
de comunicação. 

 
23) 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. 
 

24) E as aulas de Inglês, como irão acontecer? 
Resp.: As aulas curriculares do inglês da The Kids Club (TKC), acontecerão online 
e ao vivo, diariamente, através da ferramenta Zoom Cloud Meetings, com todas 
as opções de segurança habilitadas.  
Será enviado no grupo de WhatsApp específico da TKC, um link para acessar a 
sala de aula virtual. O horário das aulas será o mesmo praticado 
presencialmente na escola e de acordo com o cronograma de horário de aulas 
online que será enviado semanalmente para a família. 
Leia o material preparado pela TKC com mais informações sobre a aula, por 
faixa etária, neste link:  
https://drive.google.com/open?id=1S7F6EUpRZdHAuntjg3kNv6uN5b8VRmSp 

 
 

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

divulgados no GUIA PRÁTICO DE INTERAÇÕES À DISTÂNCIA. 
 

https://drive.google.com/open?id=1S7F6EUpRZdHAuntjg3kNv6uN5b8VRmSp
https://drive.google.com/file/d/1XlQd2R5r2rii-wzn3cyKIAzYMzlYaObh/view?usp=sharing

