Brasília, 1º de março de 2021.

COMUNICADO
Assunto: Informações úteis - Plataformas digitais e canais de atendimento
Prezada família,
Em respeito ao que foi definido pelo decreto nº 41842, edição extra nº 14-B, de 26 de fevereiro
de 2021, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, hoje, dia 1º/3, iniciamos aulas
exclusivamente online, na modalidade síncrona, em todas as turmas.
E, para uma melhor experiência com as aulas remotas, seguem resumos das informações mais
úteis para essa jornada juntos:
1 - Contatos:
O contato do(a) responsável pelo(a) estudante dos Anos Finais com a escola pode ser feito
diretamente por meio dos e-mails institucionais do coordenador e das orientadoras do segmento.
Seguem, também, os contatos da Secretaria de Documentos e do Fale Conosco.
•
•
•
•

Cristina Cunha – Coordenadora Pedagógica do Segmento –
cristina.cunha@sigmadf.com.br / WhatsApp: 983161356
Roseane Macedo – Orientadora Educacional – roseane.macedo@sigmadf.com.br /
WhatsApp: 983161337
Secretaria de Documentos - Cida.soares@sigmadf.com.br
Geral – faleconosco@sigmadf.com.br

2 - Acesso à plataforma Plurall - Tutoriais
As aulas remotas serão transmitidas pela Plataforma Plurall. Para conhecer ou relembrar o acesso
à Plataforma e às aulas, assista aos tutoriais abaixo. 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
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

3 - Agenda Edu
O aplicativo Agenda Edu é o principal canal de comunicação da nossa escola. Ele está disponível
pela Apple Store e pelo Google Play, onde podem baixar de forma gratuita.
Com a plataforma é possível acompanhar eventos programados e comunicados enviados à turma
do seu filho. Além de dispor de um canal de mensagens diretas para a TI, Pedagógico e
Administrativo.
Acesso dos Responsáveis
Responsáveis financeiros e pedagógicos poderão acessar o APP com login formado pelo seu CPF e
a senha temporária “colegiosigma” (altere sua senha no primeiro acesso). Caso queiram cadastrar
outro e-mail mais atual do que o cadastrado na escola na época da matrícula ou surja alguma
dúvida sobre o acesso, entrar em contato conosco em agendaedu@sigmadf.com.br
Acesso dos Alunos
Para os nossos alunos, o acesso será realizado com o Login formado pelo padrão ”2-RA” e a senha
temporária “colegiosigma” (altere sua senha no primeiro acesso). Exemplificando o login: um
aluno com o RA 201050, o login seria: "2-201050".
Tutorial
Acesse aqui
Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecer dúvidas.
Conte conosco!
A Direção

