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                                         Teresina (PI), 09 de julho de 2020. 

    AOS  PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

        ALUNOS DO 1º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS. 

  Sabemos que vivemos um momento desafiador, mas o nosso propósito é transformar crises em oportunidades 

através de uma educação inovadora sempre em busca de transformação e de resultados. 

O trabalho continua, e com ele o empenho da Escola em ofertar ao nosso público mecanismos e procedimentos que 

venham a ajudar e facilitar a prestação dos serviços educacionais através de recursos tecnológicos por meio de aulas remotas.  

Temos uma boa novidade para Pais e Alunos. A partir de SEGUNDA-FEIRA (13 DE JULHO DE 2020), estaremos 

migrando a transmissão das nossas aulas para a PLATAFORMA CADES. Com este novo formato, nossos alunos além de 

assistir às aulas, poderão interagir com as PROFESSORAS para tirar suas dúvidas.  

Com este procedimento, entendemos que o nível de aproveitamento e o entendimento dos conteúdos será mais 

efetivo e poderá gerar melhores resultados.   

PARA ACESSAR A AULA ATRAVÉS DO CADES 
1. Acesse a Plataforma Cades através do link:  

https://estudecades.inforgeneses.com.br/estude_cades_novo/login/instituicao/cpi 

2. Preencha matrícula do(a) aluno(a) antecedida da letra A maiúscula. (Ex.:A123456).  

OBS: A matrícula do(a) aluno(a) está na carteira de acesso a Escola ou no carnê de mensalidade. 

3. Na senha você irá inserir os mesmos dados da matrícula (Ex.:A123456) ou sua senha pessoal (caso já tenha redefinido). 

4. Ao abrir a página, clique em Sala Virtual e tenha acesso a relação de aulas que acontecerão no dia. 

5. Se o aluno não puder assistir a aula no dia, o acesso pode ser feito posteriormente, clicando em Histórico de Aulas e 

escolhendo no calendário o dia que deseja assistir. 

OBSERVAÇÃO 

 No decorrer de cada aula você envia a mensagem pelo CHAT para depois a Professora responder a sua dúvida por 

escrito. 

                                                                        PARA TIRAR SUAS DÚVIDAS  

 Profª Virgínia: (86) 9 9922-7863 

 Profª Kalina : (86) 9 9831-0423 

   . 

. CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO      

 

A Direção. 
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