
Na Escola das Nações, já usamos muitas ferramentas e plataformas para 
atender melhor a nossos alunos e a comunidade. Qualquer ferramenta que 
professores e alunos já usam em salas de aula com sucesso continuará sendo 
empregada. Trabalhamos com um conjunto básico de ferramentas que 
permitem que docentes e estudantes continuem efetivamente ensinando e 
aprendendo, mantendo nossas expectativas de equilíbrio entre o tempo que 
os alunos têm em frente a um dispositivo eletrônico e o tempo necessário 
fora dele. 

É importante manter esse equilíbrio em mente. Embora usemos muita 
tecnologia, alunos e professores não passam o tempo todo na Escola diante 
de uma tela de computador. O ensino a distância aumentará a quantidade 
de tempo na frente de uma tela por razões óbvias, mas fizemos questão 
de elaborar nosso plano para garantir que os discentes também tenham 
um equilíbrio entre o tempo dentro e fora da tela. Seguem formas de 
comunicação, ferramentas e plataformas que podemos usar no plano de 
ensino / aprendizado a distância.

Plataformas de 
Tecnologia para Apoio ao 
Aprendizado a Distância

Ferramenta Propósito / Uso
E-mail O e-mail será usado para as principais comunicações 

e anúncios da diretora executiva e dos coordenadores 
de segmento.

Site da Escola A Escola das Nações comunicará informações gerais 
sobre seu fechamento ao público no < https://www.
escoladasnacoes.com.br >.

Google Classroom / 
Schoology

É aqui que os professores publicam tarefas e deveres. 
Essas ferramentas são regularmente utilizadas em 
nosso ensino. Os alunos devem verificar a plataforma 
usada pelo professor diariamente.

Google Drive Este é um dos recursos do G-Suite. É onde alunos 
e professores podem armazenar, organizar e 
compartilhar documentos, vídeos, apresentações e 
outros itens.

Google Docs Este é um processador de texto do G-Suite que 
permite trabalho individual e colaborativo.

Google Slides Esta é uma ferramenta de apresentação do G-Suite 
que permite trabalho individual e colaborativo.

Google Sheets Esta é uma ferramenta de planilha do G-Suitee que 
permite trabalho individual e colaborativo.



Ferramenta Propósito / Uso
Google Hangouts É uma versão modificada do Meet. Permite 

comunicação rápida; é mais utilizado por pequenos 
grupos em vez de toda a turma.

Google Meet Permite colaboração síncrona entre todos os alunos 
de um grupo. Os professores utilizam para interagir 
com os estudantes como se em sala de aula.

Google Calendar É a ferramenta de calendário da plataforma 
Google que permite agendar reuniões, incluindo 
videoconferências. Os professores também usam essa 
ferramenta para abrir seus horários disponíveis para 
conversar com os alunos e resolver as dificuldades 
que possam ter. Usado em alguns segmentos.

PowerSchool / 
PowerTeacher

Pais e alunos continuarão acessando tarefas e 
informações de notas usando esta plataforma. 
Ela continuará sendo a plataforma central para 
gerenciar e acessar informações dos alunos, incluindo 
presença, horários das aulas, tarefas e notas para 
professores e administradores. 

Youtube Live Permite que os professores acessem o YouTube on-
line e se comuniquem ao vivo com os alunos. Os 
docentes o usam como uma mensagem introdutória 
para os estudantes, que podem participar ao vivo ou 
assistir à gravação mais tarde.

Instagram Utilizado principalmente no campus da Educação 
Infantil. Os professores estão utilizando as contas 
das turmas para se comunicar com pais e alunos.

A conta do Instagram da Escola também está sendo 
utilizada para compartilhar informações, incluindo 
sessões ao vivo com atualizações.

Site dos Grades Utilizado principalmente no campus da Educação 
Infantil. Cada Grade tem um site para publicar 
novidades, atividades, ou qualquer informação 
relevante.


