
 

PROGRAMA LITERAL ONLINE  

Boa tarde queridas Famílias Literal <3 

Nosso Programa Literal Online está no ar!!! 

Depois de muito pesquisar, decidimos disponibilizar em nosso próprio site, www.escolaliteral.com.br, os recursos 
com maior facilidade de acesso e conexão, desejamos que nosso ambiente virtual tenha fácil navegação, 
promovendo assim autonomia aos nossos alunos e segurança às famílias, atualizamos o mesmo para acomodar 
todos os conteúdos e gravações das nossas vídeo aulas e ao vivo, desta forma o aluno terá acesso ao conteúdo a 
qualquer momento!  

O SITE ESTÁ COM MUITAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS!!! CONFIRA HOJE!!! 

A área do site: “Aula Online” é protegida por senha, porém, após informá-la uma vez não será necessário repeti-la.  
SENHA ÁREA DE ACESSO AULAS ON-LINE: literalonline2020 

Ontem na live, (disponível para assistir no youtube, igtv e facebook), observamos que as famílias apoiaram a nossa 
proposta de atividades online, trabalharemos com uma carga horária menor do que a escolar, pois não acreditamos 
ser viável manter o mesmo ritmo de estudos em casa, mas dentro do tempo proposto, seguiremos uma dinâmica de 
60% do tempo com aulas ministradas AO VIVO pelos professores e 40% dividido em vídeo aulas de 20/30 minutos e 
atividades para realização.  

Ambas as aulas (ao vivo e vídeo aula), serão gravadas e ficarão arquivadas por turma e disciplina em pastas que 
começaremos a “rechear” amanhã em nosso site a partir dos nossos primeiros encontros. 

Portanto AMANHÃ, (22/04), iniciaremos COM AULAS TESTES AO VIVO por turmas, na plataforma Zoom Meetings 
que será a ferramenta que utilizaremos para os encontros ao vivo conforme CRONOGRAMA QUE VOCÊS RECEBERÃO 
EM SEGUIDA PELA COORDENAÇÃO. 

Faremos estes encontros, para que os nossos alunos conversem com os professores, interajam entre si, tirem suas 
dúvidas, aprendam sobre a ferramenta e assim na próxima semana se sintam mais familiarizados neste novo 
ambiente de aprendizagem. 

O Zoom Meetings é uma das ferramentas mais utilizadas para os encontros on-line escolares, pois possui versão 
educacional e funcionalidades muito úteis para o professor e alunos, permitindo inclusive ver todos os colegas na 
tela ao mesmo tempo, algo que para nós, foi essencial na escolha, nos permitindo de alguma forma manter o vínculo 
da sala de aula real. 

Também entre todas é a que de longe apresentou melhor estabilidade de conexão em todos os nossos testes, algo 
que hoje é um problema mundial. 

Nas últimas semanas devido ao grande número de novos usuários, ocorreram notícias sobre problemas com a 
segurança de dados neste aplicativo, mas isso já foi esclarecido pela própria empresa e por especialistas da área, a 
empresa promoveu melhoria e corrigiu os problemas na última atualização, além disso, a escola utilizará a versão 
educacional que é contratada/paga e exige uma série de procedimentos de segurança adicionais. 

O ALUNO NÃO PRECISA TER NENHUM CADASTRO PARA UTILIZAR O ZOOM, diariamente enviaremos via App Literal o 
Link de acesso para a sala virtual, porém deve ter o App, que é gratuito, baixado no computador, tablet ou celular 
para poder inserir o link enviado. 

Fiquem atentos!  Até amanhã! 
                                                                             Carinhosamente/Equipe Literal 


