Orientações Alunos - Crescer - Quarentena
Caros alunos e responsáveis,
Diante do cenário de transmissão e prevenção contra o novo coronavírus (COVID-19) e em cumprimento à
liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, e ao Art. 12 do decreto Nº 1.510, de 16 de Março de 2020,
proferida pela Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da propagação do vírus, o Colégio Crescer
Contagem comunica que todas as suas atividades escolares presenciais estão paralisadas a partir de quarta-feira
(18/03), até 2ª ordem.
O grupo Positivo está confeccionando webs aulas, do SPE com você, que serão liberadas na segunda-feira, dia
23/03 na Plataforma Positivo On. E os seus professores farão o apontamento de quais aulas vocês deverão
assistir.
Dessa forma, os materiais elaborados podem conter atividades como:
●
●
●
●
●

Podcast (áudios - estilo rádio) - Elaborados pelos próprios professores.
Vídeo-aulas - Elaboradas pelos próprios professores ou as sugeridas pelo Positivo On.
Listas de atividades em pdf com gabarito.
Slides explicativos e interativos.
Trilhas e atividades do Positivo On.

As atividades serão postadas em alguma das plataformas disponíveis:
●
●
●

Positivo On
Google Sala de aula
Plataforma acadêmica do site do Colégio (https://crescercontagem.com.br/)

E quando postadas, os professores colocarão os avisos através do aplicativo UpnoteClass.
Passo a passo
●

Plataforma acadêmica do site do Colégio (https://crescercontagem.com.br/)
- Abra o site com o seu login e senha.
- Clique em Arquivos na parte superior da tela.

-

Ao abrir todos os documentos e atividades estarão anexados nessa pasta.

-

Clique em cima do arquivo que você deseja abrir e faça o download ou salve em uma pasta no
seu computador.
Repita essa etapa para cada arquivo que desejar abrir.

●

Positivo On (http://web.positivoon.com.br/#/login)
- Insira seu Usuário e Senha.

Abrirá a seguinte página:

❖
●
●
●

Para Realizar as trilhas
Clique na Disciplina que você deseja realizar a trilha.
Observe atentamente qual a trilha o seu professor pediu para realizar.
Ao lado direito aparecerá todas as trilhas LIBERADAS.

●

Ao clicar na trilha Liberada, aparecerão todas as etapas para serem cumpridas: SONDAGEM, REFORÇO,
CONTEÚDO, AVALIAÇÃO E SAIBA MAIS.
○ SONDAGEM - verifica o seu conhecimento prévio sobre o assunto estudado.
○ REFORÇO - é um resumo do assunto estudado.
○ CONTEÚDO - mostra todo o capítulo do livro que está sendo estudado.
○ AVALIAÇÃO - são questões que vão avaliar o que você aprendeu e sabe sobre a matéria.
○ SAIBA MAIS - é uma atividade ou texto para reforçar seus conhecimentos.

●
●
●

No canto inferior esquerdo aparece o número de questões que deverão ser respondidas.
Cada etapa tem seu objetivo, portanto, não repasse sem ler e entender.
Cada etapa deve ser cumprida e finalizada para ir para a próxima etapa. Clique em AVANÇAR ao
terminar de responder cada questão.

●

Se você não quiser terminar a trilha, somente o que foi finalizado ficará salvo. E ela ficará escrita como
EM ANDAMENTO. O que significa que você não terminou e pode voltar outra hora para terminar.

●
●

Ao finalizar cada etapa, o número de respostas corretas aparecerá para você.
Ao finalizar toda a trilha ela aparecerá como FINALIZADA.

●
-

Google Sala de Aula - Google for education
Digite Google Sala de Aula na pesquisa google.

-

Abra o site: https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/?modal_active=none

-

Clique no ícone acima à direita (Fazer Login - Google Sala de aula)
É preciso ter um e-mail google.

-

Clique no + acima (Participar da Turma)

-

Digite o código da turma cedido pelo seu professor
O código será repassado para vocês através de mensagem (Upnote)

-

Aqui o professor postará as atividades propostas.

