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                                         Teresina (PI), 24 de junho de 2020. 

 Aos Alunos Pais ou Responsáveis – Ens. Fundamental (6º ao 9º Ano), Ens. Médio (1ª, 2ª e 3ª Séries) e 

Pré Enem, 

  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 nosso 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. Neste contexto, informamos ao nosso público que a partir de Segunda-feira (22 de junho de 2020) 

estaremos migrando a transmissão das nossas aulas ao vivo para a Plataforma Cades. Uma ferramenta que vai permitir aos 

alunos, além de assistir às aulas, interação com os Professores 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. 

Veja abaixo o passo a passo para você seguir e fazer uso dessa nova modalidade.   

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 com sua matrícula antecedida da letra A maiúscula. (Ex.:A123456). 

3. Na senha você irá inserir os mesmos dados da matrícula 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. 

 

Observação: No decorrer de cada aula você poderá tirar suas dúvidas ao vivo com o 

Professor, enviando uma mensagem através do chat. 

 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a Coordenação ou Direção Pedagógica. 

• Virgínia: (86)99922-7863 

• Morgana: (86)99982-8009 

• Cleide: (86)99425-7525 

• Jofran: (86)99482-0667 

• Suelda: (86)99931-4069 

   . 

. CONTAMOS COM SUA A COLABORAÇÃO      

 

A Direção. 
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