
High School Mizzou 
________________________________________________________________ 
Orientações para aulas online a partir de segunda-feira (23/3/2020)  

Prezados Pais e Alunos,  

Durante todo o período preventivo de quarentena anti coronavírus, seguiremos com as 
aulas do programa High School normalmente nos dias e horários abaixo:  

Segundas-feiras 

Freshman  

Comp/Lit 1A - 14:20 às 16:00 (Claire) 

Health - 16:15 as 17:45 (Katia) 

Sophomore  

US History 14:20 às 16:00 (Katia) 

Speech 2 16:15 as 17:45 (Claire) 

Terças-feiras  

Junior  

Economics 16:15 às 17:45 (Katia) 

Quartas -feiras  

Sophomore  

Comp/Lit 2A 14:20 às 17:45 (Claire) 

Freshman  

Advisory 16:00 as 17:45 (Claire) 

 



Sextas-feiras  

Junior  

Debate 13:30 às 15:30 (Ziggy) 

Não se esqueçam das aulas online que  acontecerao no período da manhã 
nos horários das aulas de Língua Inglesa com o nosso estagiário, Daniel.  

 

DINÂMICA DAS AULAS  

Antes do início de cada aula, o professor enviará instruções pelo Google Sala de Aula, 
Google Agenda e/ou chat do Hangouts. As aulas terão a seguinte estrutura como modelo: 

Palestras Blocos de máximo de  

20 min  
 
 

 
Transmissão ao vivo do 
conteúdo pelo professor na 
plataforma escolhida  

Perguntas e respostas 10 a 20 min    Interação ao vivo no final de 

                                                                                        cada palestra na plataforma escolhida 

  

Realização de atividades Restante do tempo       Alunos trabalham  

individualmente: 

*Leitura 

*Realização de  

       quizzes na plataforma Canvas 

      *Escrita de textos em  

                                                                                              *Google Drive  

                                                                                              *Prática de discursos  

                                                                                              *Etc  

Perguntas e respostas         Restante do tempo                       Via email, Gmail chat/ e/ou Hangouts  



PLATAFORMAS  

GOOGLE HANGOUTS  

A plataforma utilizada será Google Hangouts, acessível gratuitamente através do gmail 
e/ou Hangouts App, que poderá ser baixado na App Store ou Google Play.  

IMPORTANTE: Durante toda a palestra do professor, o aluno deverá manter o seu 
microfone e câmera de vídeo desligada para evitar sobrecarga na transmissão. No 
momento de perguntas, você deverá ligar o seu microfone, fazer sua pergunta, e depois 
voltar a desligar o seu microfone. Não há necessidade do uso de sua câmera de vídeo 
durante as sessões online. Você também poderá fazer sua pergunta em texto através do 
chat.  

Controle de presença 

Seguindo a determinação da universidade, faremos o monitoramento da presença do aluno 
online durante todo o período de restrição.  

 

Agradecemos desde já a colaboração de todos.  

High School Team  


