Guia da Escola Feevale Digital
Conforme comunicado publicado pela Escola de Aplicação Feevale, migramos as aulas presenciais para o Ambiente Virtual
durante o período de 19/03/2020 até 31/03/2020 para dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades e competências da
BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
1. Caso você não tenha acesso à Internet e a computadores, entre em contato com a Escola ou diretamente com o professor
titular da turma/mentor a fim de que encontrem juntos a melhor forma para que o estudante dê continuidade aos estudos.
2. Para você que tem acesso a computador e à Internet, siga as instruções abaixo para acessar o Ambiente Virtual.
3. Durante os horários de aulas presenciais, acesse o site da Escola de Aplicação Feevale (escola.feevale.br) e clique no
Ambiente Virtual, no link localizado na margem superior da página.

4. Faça login com seu código de aluno@feevale.br (código de matrícula do aluno - ex.: 0000000@feevale.br) e Senha
Feevale (utilizada na Biblioteca e no CIA). Problemas com a senha, acesse www.feevale.br/senha ou ligue para o Atendimento
Feevale (3586.8800)

5. Entre no Ambiente Virtual e clique em Escola Feevale Digital (para estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio),
Itinerário Feevale Digital (apenas para estudantes da 1ª Etapa do 1º Ciclo do Ensino Médio) e/ou Técnico Feevale Digital
(apenas para estudantes do Técnico em Publicidade e Técnico de Informática para Internet).

6. Observe a organização da semana, na Introdução, acesse as pastas dos projetos indicados para o dia, para a sua etapa, (na
coluna do lado esquerdo), participe das aulas e realize as atividades e desafios propostos pelos professores.

Exemplo de organização da semana e dos projetos da 1ª etapa do 1º ciclo do Ensino Médio

7. Use o sistema de mensagens do Ambiente Virtual para contatar o(a) professor(a) em caso de dúvidas, no seu horário de
aula.

8. Aproveite as diversas ferramentas que serão disponibilizadas para manter contato com professores e colegas e, ainda,
aproveitar ao máximo este tempo de aprendizagem. Frequente o Ambiente Virtual durante seu horário de aula e realize o que for
proposto para que o processo de aprendizagem possa ser acompanhado pelos professores a partir dos registros.
9. As atividades propostas pelos professores no Ambiente Virtual correspondem às aulas presenciais, assim como as
atividades impressas para quem não tem acesso à internet ou a computador.
10. Aproveite a Biblioteca Digital (www.feevale.br/biblioteca) para complementar seus estudos, há uma grande quantidade
de e-books que podem ser acessados virtualmente e sem qualquer custo.
11. Para utilizar o Ambiente Virtual pelo celular, sugere-se entrar no site da Feevale, pelo navegador (de preferência ao
Google Chrome).
12. Mais informações em relação às aulas serão comunicadas via site e redes sociais oficiais da Universidade Feevale e
Escola de Aplicação Feevale.
13. Com esses procedimentos, estamos colaborando para conter a proliferação do COVID-19 e reduzir as chances de a
doença afetar, especialmente, os grupos de risco em seu núcleo familiar e corporativo.
Cuidem-se e nos vemos no Ambiente Virtual!
Abraço,
Escola de Aplicação Feevale

