COMUNICADO:
TRANSMISSÃO ONLINE DE AULAS PRESENCIAIS
Guarulhos, 30 de Março de 2021.

Caros pais e alunos:
Tão logo sejam retomadas, as aulas presenciais do Colégio Serrano Guardia passarão a ter transmissão ao
vivo pela Internet.
Essa iniciativa tornará possível atender, ao mesmo tempo, a alunos que escolham participar das aulas nas
próprias instalações do colégio e àqueles que prefiram assisti-las remotamente. Ou seja, essa
modalidade estará disponível enquanto não for possível contar com a frequência de todos os alunos
simultaneamente de forma presencial.
Para viabilizar esse processo, o colégio realizou um considerável investimento, instalando computadores,
câmeras e Internet cabeada em dezenas de salas de aula. Além disso, providenciou microfones pessoais
para cada um dos professores.
Nessa nova fase, quem estiver em casa poderá acessar as aulas por intermédio da plataforma de
transmissão Zoom ou Google Meet (conforme a faixa de ensino).
As transmissões serão realizadas de acordo com o horário normal de aulas presenciais. Assim, por
exemplo, se uma aula presencial de Química acontece às sextas nas 3ª e 4ª aulas, esse será o horário no
qual a transmissão desta aula acontecerá também pela Internet.
A participação de quem estiver em casa será mais parecida com muitas das transmissões online que
acontecem hoje em dia: assiste-se, mas sem poder interagir de imediato com o professor. Nesse caso, as
dúvidas e comentários poderão ser encaminhados ao fórum de dúvidas da disciplina no Moodle, as quais
serão analisadas e respondidas pelo próprio professor após a aula.
O colégio manterá gravações de todas as aulas, seja para o aprimoramento constante da qualidade do
novo sistema, seja para o rastreamento de pessoas que se infiltrem nas aulas e se comportem de forma
inadequada.
Quem está em casa também poderá gravar as aulas e usá-las para rever as explanações e aprimorar seus
estudos. Poderá, também, empregá-las como evidências ao acionar a Direção Pedagógica ante eventual
anormalidade.
Com a nova iniciativa o colégio espera adaptar as aulas à atual condição vivida por nossa sociedade,
fazendo-o com qualidade e confiabilidade. Tem a intenção, também, de contribuir para que cada aluno
beneficiado possa exercer seu papel com responsabilidade, espelhando as atitudes maduras que a
sociedade deles esperará como cidadãos e profissionais.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica

