
Corumbá 15 de maio de 2020. 

 

Informativo 2º Bimestre 

 

Senhores Pais e Alunos, 

A partir do dia 19 de maio, a Escola Tenir oferecerá aos seus alunos, da Educação Infantil ao 

Ensino Médio, um novo ambiente de estudos, onde ele assistirá aulas em tempo real com seus 

professores, tirar dúvidas momentaneamente e até mesmo remetê-las para que o professor 

responda individualmente após a aula. As mesmas serão gravadas e ficarão disponíveis na 

plataforma para o acesso recorrente aos alunos que não participaram ou até mesmo para fins 

de revisão. Esta plataforma também será utilizada para o envio de atividades, tarefas e 

conteúdo. Dentro desta existe a ferramenta de comunicação individual entre aluno e professor 

(chat) com a finalidade de sanar as dúvidas fora do horário de aula. 

As aulas acontecerão em horários disponibilizados aos alunos semanalmente via esta 

plataforma de estudos online. 

Será utilizada a plataforma “PLURALL” do grupo “SOMOS EDUCAÇÃO”, pode ser baixada para 

dispositivos móveis, IOS e ANDROID, porém, aconselhamos usar notebooks ou computadores. 

Recomendamos também, usar o navegador “Google Chrome”, mas nada impede que o mesmo 

utilize outro navegador de sua preferência. 

Ainda se referindo a notebooks e computadores, é recomendado o uso de webcam para ser 

visualizado e fone de ouvido com microfone, a fim de isolar ruídos externos, porém não é 

obrigatório. Informamos aos alunos, que não tiverem fone de ouvido e webcam, não serão 

prejudicados, pois o contato poderá ser feito via “chat”, será mais um recurso de comunicação 

entre o professor e aluno. 

Para dispositivos móveis é necessário baixar a plataforma “PLURALL” através da Store de seu 

dispositivo, seja ele smartphone ou tablet. As Stores onde a “PLURALL” é disponibilizada são: 

Play Store para Android e AppStore para IOS. O uso do fone de ouvido é importante para que 

não haja microfonia nem mesmo captação de ruídos externos, contudo não é obrigatório. 

O login e senha do aluno serão disponibilizados via grupos de whatsapp e na coordenação de 

cada turma. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelos telefones:  

 3234-3932  (Ed. Infantil e 1º ano Ens. Fund.) 

 3234-3930 (Ens.Fund.2º ano ao 8º ano)    

 3234-3904 (9º ano e Ensino Médio)  

 

 Horário de funcionamento a partir de 18/05 – das 7h às 11h e das 13h às 17h 

 

A Direção. 


