
 

Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
 

Olá, família Sigma, 
Esperamos encontrá-la bem e com saúde! 

Hoje, iniciamos um novo ano letivo para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais 
e para o Ensino Médio, com aulas e atividades on-line. Esses primeiros dias são 
essenciais para que os ajustes de cadastramento na plataforma sejam feitos a fim de 
que possamos prosseguir com o ano letivo. Pedimos desculpas pelo transtorno que 
possa ter acontecido, garantindo que todos aqueles que nos procuraram foram 
atendidos e, em breve, poderão acessar a plataforma sem nenhum entrave. 

E, para uma melhor experiência com as aulas remotas, seguem tutoriais sobre como 
acessar as nossas plataformas digitais, as aulas on-line e nossos canais de 
atendimento. Caso o aluno não consiga assistir às aulas, devido a problemas técnicos 
ou de acesso, esclarecemos que as aulas ficarão gravadas e poderão ser assistidas 
posteriormente. 

1 – Conheça o Plurall 

2 - Saiba como acessar as aulas on-line no Plurall pelo celular 

3 – Saiba como acessar as aulas on-line no Plurall do desktop 

4 – Saiba como acessar as aulas gravadas 

5 - Saiba como acessar as atividades no Plurall 

Se persistirem os problemas para acessar a plataforma Plurall ou as dúvidas sobre as 
ferramentas, fale conosco em: 

plurall@sigmadf.com.br 

ti@sigmadf.com.br 

faleconosco@sigmadf.com.br 

Caso queira falar com a nossa recepção ou com a equipe pedagógica, confira 
aqui nosso infográfico e logo abaixo, em que constam os canais de atendimento. 
 

https://www.plurall.net/#sobre-plurall
https://www.youtube.com/watch?v=MCuhd6R0n9I&list=PL2AknNSk5Lte6s1kGlVFGQkSN1w-836CF
https://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/01/SIGMA-PASSO-A-PASSO-PLURALL-ALUNO-COMO-ACESSAR-AS-AULAS-ONLINE.pdf
http://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/01/SIGMA-PASSO-A-PASSO-MANUAL-DE-AULAS-GRAVADAS-PLURALL2.pdf
http://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/01/SIGMA-PASSO-A-PASSO-PLURALL-ALUNO-COMO-ACESSAR-AS-ATIVIDADES.pdf
https://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/02/SIGMA-_-CANAIS-ATENDIMENTO.pdf
https://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/02/SIGMA-_-CANAIS-ATENDIMENTO.pdf


 

 

• Alessandra Noceti – Coordenadora Pedagógica de Segmento – 
alessandra.noceti@sigmadf.com.br 

• Zelândia Oliveira – Orientadora Educacional Ensino Médio – 
zelandia.silva@sigmadf.com.br 

• Cintia Furiatti – Orientadora Educacional Ensino Fundamental – 
cintia.saboia@sigmadf.com.br 

• Darilene Fagundes – Orientadora Educacional Ensino Fundamental – 
darilene.fagundes@sigmadf.com.br 

Sobre o app Agenda Edu para famílias novas, enviaremos um e-mail explicando como 
acessá-lo nos próximos dias. 

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecer dúvidas. 

Conte conosco! 

A Direção 
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