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Prezados pais e responsáveis,  

Esperamos que estejam todos seguros e bem.  

A suspensão das atividades escolares imposta pela ne-
cessidade de conter a expansão do COVID-19 nos impôs 
uma nova realidade. Como a orientação é ficar em casa, 
tivemos que nos adequar. Desta forma, a nossa equipe 
pedagógica elaborou uma nova rotina de aprendizagem 
para os alunos, possibilitando a continuação dos seus 
estudos de casa, através da Internet e, ao mesmo tempo, 
garantindo a saúde e segurança de toda comunidade es-
colar enquanto durar a quarentena. 

Sabemos que esse momento é desafiador para todos 
nós. Por isso, gostaríamos de contar com o apoio de vo-
cês para acompanharem e estimularem os alunos na rea-
lização dos estudos e das atividades. Isso criará um am-
biente confortável para que possamos dar continuidade 
à rotina da vida escolar, mesmo que virtualmente.

Você pode ajudar organizando as atividades do dia, fa-
zendo com que os horários de estudos sejam os mesmos; 
evitando o uso das redes sociais durante o aprendizado; 
estabelecendo um local apropriado para os estudos.

Apresentação
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Sua família é o seu maior tesouro. Aproveite esse mo-
mento e fortaleça ainda mais os seus vínculos.

Enquanto isso, nós aqui do SESI estaremos trabalhando 
e empenhados buscando a melhor solução para a conti-
nuidade das atividades letivas.

Informações complementares poderão ser encontradas 
no nosso site e nas nossas redes sociais:

Atenciosamente, 

Informações complementares poderão ser encontradas 
nas nossas redes sociais:

Carlos Alberto Paes
Superintendente do SESI/AL

NOSSOS CANAIS DE CONTATO

CLIQUE NOS ÍCONES
PARA ACESSAR

http://instagram.com/sesialagoas
http://facebook.com.br/sesialagoas
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Para que os estudos aconteçam da melhor forma 
possível, cabe a você, pai ou responsável, colaborar 
com a preparação de um espaço acolhedor e 
estimulante para o aluno. Por isso, aqui vão algumas 
recomendações simples para ajudar nisso:

• Organize as atividades do dia, fazendo com que os 
horários de estudos sejam os mesmos; 

• Evite o uso das redes sociais durante o aprendizado;
• Estabeleça um local apropriado para os estudos.

Vamos começar?

Por meio do Portal SESI Educação, plataforma já 
utilizada pelos alunos, daremos continuidade à rotina 
de estudos.
 
Serão disponibilizadas situações de aprendizagens 
interativas e lúdicas por meio dos recursos 
pedagógicos e ferramentas digitais, tudo acompanhado 
de perto pelos nossos professores e equipe 
pedagógica.

Antes de começar, algumas 
recomendações

Ações Pedagógicas
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Instruções para acesso  

Endereço:
Login: nome.sobrenome@aluno.al.sesi.com.br
É preciso estar com a conta de e-mail ativa na 
Secretaria. Caso encontre alguma dificuldade, 
entrar em contato com o suporte através do link
                                     e selecionar
“Cadastro Portal SESI Educação”.
Senha: 12345678, a senha deve ser alterada 
após o primeiro acesso.

Disponível para os 
alunos dos Ensinos 
Fundamental e 
Médio, a aplicação 
do Office 365 
será feita de forma 
colaborativa, por 
meio das Metodologias 

Vamos Conhecer Essas 
Ferramentas?

sesieducacao.com.br

linktr.ee/sesialagoas

Clique nos links em
azul para acessar( )

http://sesieducacao.com.br
http://linktr.ee/sesialagoas
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Ativas, como, por exemplo:

• Aula invertida
• Aprendizagem por meio de projetos
• Resolução de problemas

A mediação será através do Teams,                    onde 
foram criadas salas virtuais. Através desta plataforma 
colaborativa, as atividades serão concentradas num só 
lugar, permitindo um processo de ensino-aprendizagem 
otimizado, que incluirá:

• plantões pedagógicos para cada área do 
conhecimento, possibilitando que o aluno tire dúvidas 
em tempo real;

• criação de equipes por parte dos alunos, onde eles 
poderão agendar reuniões;

• registro das atividades no bloco de anotações da 
classe;

• compartilhamento de arquivos e pesquisas 
relacionadas.
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O(a) aluno(a) deverá utilizar o mesmo 
endereço de e-mail fornecido para acesso ao 
Portal SESI Educação, mas a autenticação 
requer outra senha. 

Acesse a página da Microsoft (www.office.
com) utilizando o e-mail nome.sobrenome@
aluno.al.sesi.com.br e senha inicial Abc@1234. 

Após o login, todas as ferramentas do Office 
365 estarão disponíveis, incluindo o Teams.

Instruções de acesso 

Como apoio 
pedagógico, os alunos 
do Ensino Fundamental 

utilizarão o Minecraft 
Education Edition, versão educacional do popular jogo 
de construção com blocos, que promove criatividade, 
colaboração e solução de problemas em um ambiente 
imersivo. 

O Minecraft está transformando a maneira como as 
pessoas ensinam e aprendem em mais de 120 países, 
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com mais de 100 milhões de jogadores em todo o 
mundo.

Ele pode ser aplicado em todos os níveis de ensino 
para uma variedade de disciplinas, da química à 
programação, passando pela literatura e matemática, 
oferecendo inúmeras oportunidades de exploração, 
narrativa e aprendizado.

Uma das ações com base no jogo é o desafio 
relâmpago Mundo em Ação! Prevenção e Educação, 
para os estudantes do Ensino Fundamental I e II. Este 
desafio tem por objetivo promover a reflexão com base 
na seguinte situação-problema: Como se proteger do 
Coronavírus (COVID-19)?

Para acessar o jogo, use os mesmos login e 
senha de acesso do Office 365. O manual de 
uso será disponibilizado.

Instruções de acesso 
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Ambiente virtual de 
aprendizagem que pode ser 
acessado por estudantes e 

professores em qualquer hora e em qualquer lugar.  

No Plurall, teremos listas de exercícios e vídeos de 
apoio para que os alunos possam praticar com base 
nos conteúdos lecionados em sala. Os professores se 
farão presentes para tirar dúvidas das atividades, bem 
como do material didático disponibilizado. O ambiente 
permitirá que as principais dificuldades dos alunos 
sejam identificadas.

Os professores ainda podem criar as próprias 
atividades extras, possibilitando a gestão pedagógica 
e personalizando as estratégias de ensino. Todos esses 
recursos variam para atender às habilidades de acordo 
com o material didático usado.
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Geekie Lab é uma 
plataforma de 

aprendizagem adaptativa desenvolvida 
pela Geekie. Mas o que é aprendizagem 

adaptativa? A aprendizagem adaptativa acontece por 
meio de sistemas educacionais computadorizados, 
podendo ser plataformas on-line ou softwares.  

E como tudo isso acontece? Virtualmente são 
disponibilizados, simulados, atividades, vídeos e bancos 
de questões.

Professores direcionam atividades virtuais e 
acompanham a realização destas através da própria 
plataforma, que indica o status de cada atividade.  

E como a Geekie Lab auxilia o aluno? Por meio de 
avaliações diagnósticas, ele identifica os pontos de 
maior domínio, aptidões e dificuldades de cada aluno e, 
com base nesses resultados, traça um plano de estudos 
personalizado com videoaulas e exercícios.   

Quanto mais o usuário interage, mais eficiente a 
solução se torna.  

Além disso, a plataforma oferece visibilidade aos 
alunos sobre seu desempenho nos diferentes assuntos 
abordados pelas aulas e exercícios.   
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Essa visibilidade é de extrema importância para que 
eles tenham maior controle sobre seus resultados 
e possam atuar de forma autônoma, investindo seu 
tempo onde quer se aprofundar ou onde precisa se 
recuperar.  

Outra ajuda importante é a organização de todo o 
conteúdo a ser estudado em um só lugar, o que permite 
ao estudante ter clareza sobre o que já foi estudado e 
sobre o tamanho do desafio que tem pela frente em 
relação ao número de aulas e horas de estudo.

O Plurall e o Geekie Lab podem ser acessados 
através do Portal SESI Educação com os login 
e senha já cadastrados, através da seção 
“Projetos e Avaliações”.

Instruções de acesso 




