
COLÉGIO DINÂMICO 
 
 

Prezadas famílias, 

De repente, diante a pandemia do Covid-19, tudo mudou. Viver algo inédito traz incertezas e alguma angústia, sem 
dúvida. Mas traz também oportunidades de crescimento, de reflexão e aprendizagem. Todos nós estamos 
experimentando um novo formato de trabalho e de relacionamentos. 

Nós, como educadores que somos, sabemos que a escola não se limita ao espaço físico. Pelo contrário. Entendemos 
que, mais do que nunca, a vontade de fazer dar certo, associada à pluralidade de recursos tecnológicos nos permite 
manter as experiências culturais e afetivas, assim como o processo de aprendizagem. 

Por isso, a fim de mantermos a continuidade do desenvolvimento acadêmico de seus filhos iremos migrar, 
temporariamente, nossas atividades escolares para o ambiente digital da plataforma de ensino e aprendizagem, o 
Plurall. Saiba que nossa equipe pedagógica está muito empenhada e preparada para dar completo apoio e oferecer 
a melhor experiência de ensino para nossos alunos no ambiente online. 

 
E fiquem tranquilos. A plataforma Plurall, é muito intuitiva e nela você encontrará todos os conteúdos de estudo, 
recomendados pelos nossos professores. Os alunos deverão seguir as orientações dos educadores que serão 
enviadas regularmente pela escola e, com a assistência de um responsável, os alunos deverão realizar as 
atividades propostas, garantindo a rotina escolar de estudos. Algumas aulas, ao vivo ou gravadas, poderão fazer 
parte desta rotina, se o professor assim decidir. 
O Colégio voltará com suas atividades de forma online no dia 20/04 (segunda-feira). Aguarde nossas orientações, 
pois ainda esta semana serão enviados os novos horários, para a organização das famílias e dos (as) alunos (as). 
Contamos muito com sua parceria neste processo! 

 
Para cadastrar o acesso de seus filhos na plataforma Plurall, siga as instruções abaixo: 

1. Acesse www.plurall.net 
2. Clique em login para acessar a sua conta 
3. Digite o usuário e senha fornecido pela escola e, em seguida, clique no botão entrar 
4. Preencha os dados faltantes e, se quiser, altere dados de acesso 
5. Clique em concordo com os termos de uso 
6. Se possível e quiser, cadastre o seu celular para facilitar a comunicação 
7. Em seguida você tem acesso as funcionalidades da escola digital 

Se preferir, assista ao vídeo tutorial que simula o cadastramento no link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=2oFO3nX993Y&feature=youtu.be&app=desktop 

Nossos esforços, neste momento, estão em levar até você, por meio do Plurall, a melhor versão da nossa escola no 
digital! E queremos ainda que nossos alunos e sua família fiquem bem. E falando em bem-estar, com muito apreço 
preparamos algumas dicas que podem ajudar neste momento. Para organização em casa confira nosso infográfico! 

 
E por fim, esse contexto de sinergia entre nossos professores e sua família através de ferramentas online de ensino 
não visa apenas que os conteúdos sejam trabalhados, mas também tem a finalidade de levar o estudante a perceber 
sua individualidade, suas habilidades e a sua corresponsabilidade no ato de aprender, independentemente da idade. 

Fiquem atentos às comunicações de nossa equipe e vamos, juntos, fazer com que os desafios não nos desviem do 
nosso objetivo, o de bem formar nossos alunos e, sobretudo, bons cidadãos. 

É vida que segue e com ela novas lições, para todos nós. 

Receba nosso cordial abraço 

Equipe Pedagógica 

15/04/2020 
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