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Pais e alunos do Upper School - Diretrizes para aprendizado on-line 
Plataformas para uso diário: 

● Google Classroom - Todas as instruções e ferramentas para aprendizado on-line serão postadas no Google 
Classroom todos os dias. Os professores usarão muitas ferramentas para o aprendizado on-line, mas todas 
serão publicadas no Google Classroom. 

● E-mail (dia a dia) será usado para comunicação entre os funcionários e para se comunicar formalmente com pais 
e alunos, conforme necessário. 

Procedimento para Chamada: 

Os professores verificarão a presença no Google Classroom criando uma tarefa de presença no início do horário da aula, 
de acordo com a Horário de aprendizado on-line do Upper School e com um tempo de 5 minutos para entregar. 

1. Os alunos podem entregar essa tarefa no início, mas não podem entregá-la mais tarde. Se um aluno não 
entregar a tarefa de comparecimento ou a entregar tardiamente, eles serão relatados como ausentes. 

2. O diretor da escola enviará um email aos pais sempre que seu filho for reportado como ausente de uma aula 
on-line. 

É essencial que todos os alunos estejam disponíveis on-line a tempo para todas as aulas (das 9:00 às 14:00, com                    
intervalo de uma hora para o almoço das 12:00 às 13:00). Se um aluno não puder comparecer on-line a tempo, ele será                      
considerado ausente. Os pais devem enviar um email para eabh@eabh.com.br e explicar a ausência. As ausências                
continuarão sendo registradas para todas as aulas on-line. A Administração da Escola determinará se uma ausência é                 
considerada justificada ou não justificada, de acordo com o EABH Student-Parent Handbook (página 25). Os pais devem                 
digitalizar ou tirar uma foto da documentação necessária relacionada às ausências e enviá-la por email para                
eabh@eabh.com.br. 

Expectativas para a Aprendizagem Online do Aluno do Upper School: 

1. Os alunos seguirão o horário de aprendizado on-line do Upper School. 
2. Os professores publicam tarefas diárias no Google Classroom para cada turma, todos os dias, de acordo com o 

horário on-line do Upper School. Os alunos podem concluir essas tarefas antes do prazo final no Google 
Classroom, mas não podem concluí-las depois da data e da hora do prazo de entrega. 

3. Os professores farão o check-in com os alunos no início da aula (não por período, para aulas de dois períodos). 
Isso será feito no Google Classroom. 

4. Os alunos receberão instruções escritas claras para cada tarefa e terão a oportunidade de entrar em contato com 
o professor durante o horário das aulas, de acordo com o Horário de Aprendizado Online do Upper School. 

5. Vídeos, áudio e outros recursos serão publicados como tarefas no Google Classroom, conforme necessário, 
conforme determinado pelo professor. O professor anexará instruções escritas e/ou em vídeo à tarefa. Isso 
permitirá que os alunos que estejam doentes recuperem a tarefa mais tarde. 

6. Reuniões on-line com o Mr. Jason, Upper School Principal, conforme necessário por alunos e pais, podem ser 
agendadas usando este link. 

7. Michelle, conselheira da escola, também estará disponível on-line com hora marcada, para oferecer apoio aos 
alunos usando este link. 

8. Lembre-se de que seus professores estão aqui para ajudar. 
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