
 

 

 

Senhores, 

 

Incumbiu-me o Sr. Cel Welerson, Diretor de Educação Escolar e Assistência Social, Diretor de 

Educação comunicar às V.Sª a Secretaria Estadual de Educação firmou parceria com o 

Google, que permite aos professores o acesso às ferramentas educacionais de forma mais 

ampliada que as versões gratuitas disponibilizadas. 

 

O google classroom, inclusive, acessado pelo e-mail @educacao, libera alguns recursos 

interessantes que podem vir a melhorar nossa experiência com o trabalho remoto e o 

acompanhamento de nossos alunos. 

 

Nesse contexto, realizamos contato com a SEE, especialmente com uma gestora educacional 

da Magistra, e tivemos o aceno positivo quanto à criação desse e-mail para nossos educadores 

que ainda não estejam cadastrados. 

 

Para que isso aconteça, enviaremos às respectivas superintendências a lista de nossos 

professores, com os dados necessários, formalizando a nossa solicitação. 

 

Importante ressaltar que o uso da ferramenta se dará mediante a apresentação de um tutorial 

produzido pela equipe DEEAS3, dando aos professores as condições mínimas necessárias 

para um trabalho de qualidade. 

 

Reiteramos nossa mais profunda e sincera admiração por cada profissional de nossos Colégios 

Tiradentes que tem estado em uma imersão inenarrável no mundo digital para fazer com que o 

conhecimento seja construído de forma plena pelos alunos. Admiração e gratidão por estarem 

labutando junto conosco, mesmo com tantos desafios difíceis a serem superados. 

 

O cadastro é voluntário, mas contamos com a participação de todos para que possamos 

explorar de maneira mais uniforme uma tecnologia segura e eficiente, no acompanhamento 

dos discentes. 

 

Desta forma, solicitamos especial fineza, que o referido formulário seja preenchido até o dia 25 

de abril, sexta-feira, pelos professores e profissionais da educação da escola (especialmente 

Comandante, Secretário, Diretor Pedagógico e Soesp) para que consigamos concluir a 

demanda. 

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY85ZoSw-

FLkiMXzAiIRzlVSVpIJ1o1M9tprScecm6paa74Q/viewform?usp=sf_link 

 

Obs: o respondente tem que estar logado em um e-mail Gmail para preencher o formulário. 

 

Respeitosamente; 

 

Cláudio, Maj PM 

Chefe da Seção de Normas e Planejamentos Pedagógicos - DEEAS3 


