
Orientações Pedagógicas 
Aulas a distância  
 
Extensivo (manhã e noite) 
Especial Medicina 



Durante o período de aulas a distância, você ficará conectado 
aos professores, coordenadores e orientador por meio desses 

recursos digitais: 
 

PLURALL MAESTRO 
HANGOUTS MEET 

 
E-mail: bene@anglopiracicaba.com.br  (manhã) 

                 coordtq@anglopiracicaba.com.br  (noite) 
 

Sua orientadora Camila: vestibular@anglopiracicaba.com.br 



Tem dúvidas e precisa de ajuda? 
 

Converse com sua orientadora por e-mail, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

 
Camilinha  :  vestibular@anglopiracicaba.com.br 

	  
	  











PASSO	  A	  PASSO	  DA	  APRENDIZAGEM	  A	  DISTÂNCIA	  	  
•  As	  aulas	  acontecerão	  seguindo	  o	  horário	  normal	  de	  aulas	  presenciais,	  pelo	  Hangouts	  Meet;	  

•  Para	  acesso	  às	  aulas	  ao	  vivo,	  basta	  clicar	  no	   link	  que	  segue	  abaixo	  de	  cada	  aula,	  no	  horário	  que	  será	  enviado	  na	  

sexta-‐feira,	  dia	  01/05;	  

•  A	  tolerância	  de	  atraso	  para	  acesso	  às	  aulas	  será	  de	  10	  minutos;	  

•  Você	  terá	  à	  disposição	  para	  consulta	  material	  pedagógico	  que	  o	  professor	  disponibilizará	  no	  Plurall	   (MAESTRO)	  e	  

que	  servirá	  de	  preparação	  prévia	  para	  as	  aulas	  ao	  vivo;	  

•  Acesse	  o	  material	  pedagógico	  do	  dia	  seguinte	  e	  pra[que	  a	  “sala	  de	  aula	  inver[da”;	  	  

•  Caso	  ocorra	  algum	  imprevisto	  e	  você	  não	  consiga	  assis[r	  a	  aula	  ao	  vivo,	  acesse	  a	  aula	  gravada	  no	  Plurall	  MAESTRO;	  

•  Faça	  as	  tarefas	  mínimas	  no	  Plurall;	  

•  Faça	  exercícios	  complementares	  sugeridos	  pelo	  professor,	  e	  depois	  confira	  o	  gabarito	  pelo	  Maestro;	  

•  Redação:	  produzir	  as	   redações	  solicitadas	  pelo	  professor	  em	   folha	  pautada	  considerando	  a	  quan[dade	  de	   linhas	  

geralmente	  exigida	  pelos	  ves[bulares.	  Depois,	  digitar	  as	  redações	  em	  Word	  (Times	  ou	  Arial,	  fonte	  12,	  espaçamento	  

1,5).	  Em	  seguida,	  enviar	  o	  texto,	  em	  anexo,	  no	  endereço	  eletrônico	  do	  professor	  de	  redação;	  

•  Sobre	  as	  avaliações,	  encaminharemos	  orientações	  específicas	  posteriormente.	  



Dicas para 
manter o  
foco e a 
produtividade 

Organize o 
ambiente de 

estudo. 

Alimente-se 
bem e beba 

água. 

Tire o 
pijama!* 

Não acumule 
aulas e 
tarefas. 

Faça 
atividade 

física. 

Crie uma 
rotina de 
estudos. 

*Para	  preparar	  a	  mente	  para	  o	  estudo!	  



PARA POTENCIALIZAR A APRENDIZAGEM, QUE TAL ORGANIZAR 
GRUPOS DE ESTUDO? 

Na pirâmide da aprendizagem, aprende melhor quem explica! 
 

#ficaadica 





Lembre-se das  
atividades físicas diárias para 
seu bem estar físico e mental! 

 
Coloque em prática as aulas de 

Educação Física! 



Contem conosco! 
Se precisar de ajuda, estamos à 

disposição pelos e-mails e contatos 
disponibilizados. 

 
Bons estudos! 


