
Itatiba, 15 de maio de 2020. 

 

                                                                        COMUNICADO DE VOLTA ÀS AULAS 

 

 

 

Srs. Pais/Responsáveis dos alunos de 1ºs , 2ºs e 3ºs anos. 

Estamos muito animados com nosso retorno, temos a certeza que juntos aprenderemos muito mais. Daremos 
continuidade em nosso ano letivo, sabendo que esta situação peculiar nos fez crescer, aprimorarmos e buscarmos 
novos caminhos.  
 
Nosso Cronograma 
A) Dias 13,14 e15/05 aulas foram enviadas pelo whatsapp. Nesse momento esta ferramenta estreitou nossos laços. 
Enquanto isso, vocês habilitarão a conta na plataforma ClassDojo e também,  terão a oportunidade de utilizar a 
plataforma do Sistema Objetivo (objetivo. br) acessada através do numero do aluno, que deve ser utilizado o 
mesmo, no login e na senha.  
B) A partir de 18/05 serão do seguinte formato: 
Introdução, vídeos (que poderão ser gravados), interações (ao vivo)  e finalizações. 
As aulas terão aproximadamente 30 minutos (conforme horário das aulas que já foram enviados)  
 
SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME ORIENTAÇÕES ABAIXO: 
Procedimento de acesso para login às aulas do ClassDojo 
Passos a serem seguidos: 
1- Fazer o primeiro acesso na conta Google fornecida pelo Colégio Objetivo seguindo este vídeo tutorial   
https://youtu.be/UfMsZuXGPAo 
2- Fazer login na conta do ClassDojo seguindo os passos deste vídeo tutorial 
https://youtu.be/jTIxEBjBxw8  
 
3- FIQUEM ATENTOS AO CODIGO DE ACESSO DE CADA TURMA: 
 Utilize os códigos fornecidos abaixo conforme a turma dos seus filhos. 
* Eles tem validade até dia 17/05 às 9h.* 
 
1ºano A – RIFZXY         1º ano B - VMOQBK     

2º ano A – RFCKMA    2º ano B- GZVJWF 
3ºano A – MJTKKJ       3º ano B- GHXSKT 
 

Importante: 

 No caso de cadastro com e-mail diferente do especificado ou entrada do aluno na turma incorreta (código errado), 
o aluno será removido da turma para realização do procedimento novamente. Em caso de dúvidas, após tentar o 
procedimento apresentado nos tutoriais, utilize exclusivamente este canal: sac.ti@objetivoitatiba.net.br 
 
O formato dessa nova etapa, foi planejado baseado em informações que visam a qualidade de vida de nossos alunos 
bem como na qualidade das aulas. No período oposto, nossa proposta inclui atividades complementares de tarefas e 
leituras extras curriculares. 
 
Ótimos estudos e esperamos revê-los em breve! 
 
Estamos à disposição.                                                                                                        
                                                                        
                                                                                                                                              Direção e Coordenação  Pedagógica 
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