ORIENTAÇÕES AOS PAIS/ALUNOS – EM (1ª E 2ª SÉRIES).

ORIENTAÇÕES A PARTIR DE 02 DE AGOSTO - TODAS AS UNIDADES – 1ª E 2ª SÉRIES
Senhores Pais/responsáveis e caros alunos,
Com a divulgação do novo mapa de risco pelo Governo do ES, poderemos seguir com as aulas
100% presenciais (todos os dias) para os alunos que assim desejarem nos munícipios de VITÓRIA e de
VILA VELHA (risco baixo). Esse cenário também se mostrou como interesse da maioria das famílias na
pesquisa feita pela escola durante o recesso de julho.
Caso o cenário de risco baixo se mantenha, este comunicado segue válido para as semanas
posteriores. Enviaremos outra circular apenas em caso de mudança no quadro de risco e de alteração no
funcionamento da escola.
Vamos, então, às informações detalhadas e pertinentes ao Ensino Médio (1ª e 2ª séries) para os
próximos dias.
Dia 02 de agosto – retorno às aulas em regime 100% presencial (todos os dias na escola) para os
alunos que assim desejarem.
ATENÇÃO:
1. Algumas famílias poderão optar em seguir com o regime híbrido (alternando semanas A e B, numa
semana presencial; noutra, on-line, como já vinha sendo praticado). Sem problemas. Essa decisão da
família será respeitada. Basta que o aluno continue seguindo seu grupo como antes do recesso já o
fazia. Na semana de 02 a 06 de agosto, considerem o GRUPO B no regime presencial. Logo,
GRUPO A em regime on-line.
2. As famílias que desejarem seguir com aulas em regime exclusivamente on-line devem procurar o
setor pedagógico da escola.
Contatos pedagógicos




Vila Velha - Pedagoga Michele
E-mail: pedagogicovv@upvix.com.br
Telefone: 99233-8827
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.





Praia do Canto - Pedagoga Ana Paula
E-mail: pedagogicopc@upvix.com.br
Telefone: 99241-2229
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.





Jardim da Penha - Pedagoga Adna
E-mail: pedagogicojp@upvix.com.br
Telefone: 99255-1707
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.





Jardim Camburi - Pedagoga Jósie
E-mail: pedagogicojc@upvix.com.br
Telefone: 99242-4968
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

No regime presencial, as aulas acontecerão normalmente com os alunos em sala de aula. A
escola continua cuidando do cumprimento dos protocolos de segurança estabelecidos pelos
órgãos competentes.
Os horários das turmas seguem disponíveis no site da escola. Confira!
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7201
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Rua Eugenílio Ramos, 1005, Jardim da Penha – Cep. 29060-130 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 425, Jardim Camburi – Cep. 29090-720 – (27) 3317 4832

Também segue disponível no site a aba ENVELOPE DIGITAL com: contatos família-escola,
calendário escolar, estrutura e funcionamento da escola, normas de convivência, acesso às notas e aos
conteúdos, material didático, processos de avaliação, calendário de avaliações e projetos pedagógicos.
Na aba CIRCULARES, é possível estar sempre atualizado sobre as informações enviadas pela
escola. Procure acessar com frequência. Não deixem de conferir também o calendário da escola no site. Já
iniciamos nossas avaliações (provas).
Sigamos com mais informações para relembrarmos como funcionam as aulas on-line, para quem
ainda optar por esse formato.
No regime on-line, as aulas ocorrem de forma remota, via Portal Plurall. Todas as aulas da semana
estarão disponíveis à medida que os professores forem liberando (eles sempre estarão em contato com os
alunos). Basta o aluno assistir seguindo o horário de classe (disponível no site da escola). É o mesmo das
aulas presenciais. É muito importante respeitar, de forma disciplinada, o horário de cada aula, como se
estivesse na escola. Essas aulas são gravadas pelos professores. Após assistir às aulas, o aluno, caso
tenha alguma dúvida, pode fazer contato direto com o professor via e-mail (os e-mails de toda a equipe
estão disponíveis no site da escola). O aluno também pode tirar as dúvidas na próxima semana, quando
estará presencialmente com o professor. Todos os alunos já possuem o seu login e a sua senha. Caso
ainda não tenha, solicite pelo e-mail suporte@upvix.com.br. Acesso ao portal: www.plurall.net
IMPORTANTE:
1. As presenças dos alunos são contabilizadas nos dois regimes. Na escola, por meio de chamada e, no
regime on-line, por meio do acesso do aluno a cada aula.
2. Como as aulas ficarão gravadas, caso o aluno perca alguma, não há problema. Poderá assistir noutro
momento, sem qualquer prejuízo pedagógico. Basta acessar.
3. O site da escola é nosso mural de avisos. Fiquem sempre muito atentos às postagens da escola no site
oficial (upvix.com.br), sobretudo ao botão de seu segmento na página principal. Lá, estarão todas as
informações dos estudos dos alunos atualizadas sempre.
HORÁRIO DAS AULAS – repetindo: são os horários regulares de aula de cada turma. Basta que o
aluno siga. O mesmo horário das aulas presenciais. Vale lembrar: se perderem alguma aula, fiquem
tranquilos, pois poderão assistir depois. As aulas ficarão gravadas no Plurall.
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1. VIDEOAULAS
Cada professor vai disponibilizar sua aula (de aproximadamente 40 min). Essa aula será exibida
exclusivamente para suas turmas.
Como participar das aulas?
a) Seguir o horário da sua turma disponibilizado no site da escola (clique no seu segmento e depois
em organização semanal).

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7201
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Rua Eugenílio Ramos, 1005, Jardim da Penha – Cep. 29060-130 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 425, Jardim Camburi – Cep. 29090-720 – (27) 3317 4832

b) Acesse o plurall.net com seu usuário e com sua senha:

No primeiro acesso, digite
Para usuário: UPL21seuCPF.
Para senha: individual e intransferível, já foi enviada por e-mail a todos. Não recebeu? Solicite pelo email suporte@upvix.com.br
b) Clique em MAESTRO:

c) Clique em DISCIPLINAS:

Não clique em nada diferente de DISCIPLINAS. Lá estarão suas aulas, bem como as atividades
que os professores postarem. Várias aulas estarão disponíveis. Clique para ver a sua aula agendada
conforme o horário de sua turma.
Tudo que você precisa saber para as próximas semanas está disponível no site do UP
(www.upvix.com.br). Clique em seu segmento na página principal da página e navegue à vontade pelos
tópicos de seu interesse. Para acessar as áreas restritas do site da escola (em algumas áreas do site, é
preciso estar logado para navegar), siga as instruções que o próprio site solicitará.
Importante:
1. Os e-mails das pedagogas, dos professores e dos diretores da escola estão disponíveis no site UP
(área do aluno por meio de login e senha).
2. A cantina funcionará em formato especial, com venda de produtos higienizados, para casos em que
o aluno não consiga levar seu lanche. Para a segurança de todos, levar o lanche de casa é sempre
mais prudente.
3. Todo aluno deve levar sua garrafinha de água, bem como suas máscaras de proteção (pelo menos
duas). Alunos sem máscara não poderão ter acesso à unidade UP. Álcool em gel será
disponibilizado em todas as dependências da escola, mas também sugerimos que os estudantes
levem para uso próprio.
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7201
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Rua Eugenílio Ramos, 1005, Jardim da Penha – Cep. 29060-130 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 425, Jardim Camburi – Cep. 29090-720 – (27) 3317 4832

4. Conforme estabelecido nos protocolos de segurança dos órgãos competentes, apenas alunos e
colaboradores UP poderão ter acesso às dependências da escola (em ambiente exclusivo aos
alunos). O setor de recepção (secretaria e tesouraria) segue com livre acesso, desde que
respeitadas as regras sanitárias e com uso obrigatório de máscaras.
5. Os alunos não poderão continuar nas dependências da escola após o fim das aulas. É
imprescindível que as famílias colaborem com essa organização para a segurança de todos.
6. Todas as informações e regras tratadas neste documento estão de acordo os protocolos de
segurança emitidos pelos órgãos competentes.

À disposição para quaisquer dúvidas,
Atenciosamente,
A Direção.
UP Centro Educacional
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