
 
 
 
 
 
 

 
MICROSOFT TEAMS CHAT 

 
O Microsoft Teams – chat é um aplicativo que foi desenvolvido para facilitar a comunicação e 
promover a colaboração entre as equipes, é uma experiência totalmente nova que reúne pessoas, 
conversas e conteúdo. Com esse intuito, o SAGRADO – Rede de Educação a partir do dia 20/04, 
utilizará deste canal de comunicação como meio de interação educador/educando.  
 
Seguem algumas orientações: 
 

1. O CHAT deverá ser utilizado como ferramenta para sanar dúvidas relacionados às aulas 
gravadas e atividades, ou seja, educando e educador, salvo nas idades em que os educandos 
não estão alfabetizados.  
Em tempo: este canal de comunicação não é de atendimento a pais e/ou responsáveis legais. 
Caso precisem de alguma orientação disponibilizar o e-mail do SOE ou telefonar para Unidade 
Educacional para falar com o Serviço. 
 

2. Outras dúvidas continuarão sendo sanadas nos e-mails específicos abaixo ou pelo telefone da 
Unidade Educacional: 32524994 
 

3.  Seguem sugestão de resposta padrão referentes as questões: 

• Técnicas do Oficce 365 – Teams /chat:  Olá, para esclarecimento técnico, por favor, entrar 
em contato com o Suporte Técnico da Unidade Educacional, através do e-mail: 
juliano.malheiros@redesagradosul.com.br 

• Financeiras: Olá, para esclarecimento no âmbito financeiro, por favor, entrar em contato 
com a Direção Administrativa da Unidade Educacional, através do e-mail: 
iraci.guerra@redesagradosul.com.br 

• Pedagógicas Gerais: Olá, para esclarecimento no âmbito pedagógico por favor, entrar em 
contato com a Direção Pedagógica da Unidade Educacional, através do e-mail: 
neuza.marques@redesagradosul.com.br 

 
 

4.  Fora os horários estipulados os educadores não estarão disponíveis para dúvidas. Entendemos 
que nem todas as famílias (das crianças na Educação Infantil e Fundamental I), podem acessar 
as aulas no mesmo horário, nesses casos podem deixar as dúvidas que serão esclarecidas 
posteriormente.      

 
 CRONOGRAMA EM DIAS FIXOS do TEAMS CH 

 
Educação Infantil: 
-  em vermelho somente para o Infantil V da manhã. 
 -  em negrito  para todas as turmas da tarde.  

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira  

7h30 às 8h15 
13h30 às 14h15 

Linguagem 
Oral e Escrita 

 Linguagem 
Oral e Escrita 

 Linguagem 
Oral e Escrita 

8h15 às 9h 
14h15 às 15h 

Natureza   Inglês  Ensino 
Religioso 

9h30 às 10h15 
15h30 às 16h15 

Linguagem 
Matemática 

 Linguagem 
Matemática 

 Linguagem 
Matemática 

10h15 às 11h 
16h15 às 17h 

Linguagem 
Artística  

 Formação 
Humana 

 Educação 
Física 

 


