
 TUTORIAL AULAS ONLINE 
 Olá a todos! 

Neste documento, iremos colocar um passo-a-passo de como participar das aulas. E 

pedimos, antecipadamente, a compreensão de todos, pois durante este processo 

estaremos sujeitos a muitos erros e muitas limitações, mas buscaremos sempre estar 

evoluindo. 

 

 PASSO 1 – GRUPO DO WHATSAPP 
Acessar o grupo de whatsapp da turma. 

• É neste grupo que o aluno recebe o link da aula, minutos antes do início da 
mesma. 

• É lá também que os professores enviarão orientações e se comunicarão com a 
turma, fora do horário da aula. 

 

O link de cada grupo está disponível em www.institutolondrina.com.br/grupo 
 
Mas disponibilizamos abaixo também o acesso direto de cada grupo: 
  

Grupos do Whatsapp 

101: https://chat.whatsapp.com/DW4jSCGd2tYEUjqI3fXFRb 

201: https://chat.whatsapp.com/IikfD4jm6fIEEwTwe92WgJ 

202: https://chat.whatsapp.com/L7CdjrkO5zfKFTOdMEW7Ss 

301: https://chat.whatsapp.com/I3H8msroq2P12QtpCGN6qG 

302: https://chat.whatsapp.com/Kdsf1sOtmzY9nOM9IVB3de 

401: https://chat.whatsapp.com/ESINZ47nd52Cnx7Cmj5x8W 

402: https://chat.whatsapp.com/J1ywlYhQmKs9HfARGEkunq 

501: https://chat.whatsapp.com/KYjNtjhLiHN1foAlOFxmPv 

601: https://chat.whatsapp.com/D3GxphCMjUvAjU2QYzwQlT 

602: https://chat.whatsapp.com/EpUBEiZvpD6JOP4PrCzZJb 

701: https://chat.whatsapp.com/KHXC13jJQjUEgf6ZtB0lwb 

702: https://chat.whatsapp.com/Kgpm67C2mWN7kXoaU7bjQg 

703: https://chat.whatsapp.com/IlDETHqeTJlCkQ7JaxAcxf 

801: https://chat.whatsapp.com/DkhCyR3GecZEHqgg8BYnqT 

802: https://chat.whatsapp.com/JrhLPoDT63Y38HpAZSzExW 

901: https://chat.whatsapp.com/GWF2AXMTkok3a9kqWLeQz2 

Maternal/1º período: https://chat.whatsapp.com/EVSrD2cSuA72eKVlUdHa1b 

2º período: https://chat.whatsapp.com/HCYC6yDh7Q2L0GWvDM9wDK 
 

A princípio, os grupos estarão fechados, para dar um enfoque maior aos avisos. 
Eventualmente, eles poderão ser abertos pelos professores, para tirarem dúvidas e 
conversarem com os alunos. 
 
Mas caso o aluno precise tirar qualquer dúvida e o grupo esteja fechado, é possível 
contatar diretamente o professor. Reforçamos apenas que o retorno poderá não ser de 
imediato, pois é necessário respeitar o horário de trabalho de cada um. O número não 
aceita ligações – apenas mensagem ou áudio. Segue abaixo os contatos dos 
professores: 

http://www.institutolondrina.com.br/grupo
https://chat.whatsapp.com/DW4jSCGd2tYEUjqI3fXFRb
https://chat.whatsapp.com/IikfD4jm6fIEEwTwe92WgJ
https://chat.whatsapp.com/L7CdjrkO5zfKFTOdMEW7Ss
https://chat.whatsapp.com/I3H8msroq2P12QtpCGN6qG
https://chat.whatsapp.com/Kdsf1sOtmzY9nOM9IVB3de
https://chat.whatsapp.com/ESINZ47nd52Cnx7Cmj5x8W
https://chat.whatsapp.com/J1ywlYhQmKs9HfARGEkunq
https://chat.whatsapp.com/KYjNtjhLiHN1foAlOFxmPv
https://chat.whatsapp.com/D3GxphCMjUvAjU2QYzwQlT
https://chat.whatsapp.com/EpUBEiZvpD6JOP4PrCzZJb
https://chat.whatsapp.com/KHXC13jJQjUEgf6ZtB0lwb
https://chat.whatsapp.com/Kgpm67C2mWN7kXoaU7bjQg
https://chat.whatsapp.com/IlDETHqeTJlCkQ7JaxAcxf
https://chat.whatsapp.com/DkhCyR3GecZEHqgg8BYnqT
https://chat.whatsapp.com/JrhLPoDT63Y38HpAZSzExW
https://chat.whatsapp.com/GWF2AXMTkok3a9kqWLeQz2
https://chat.whatsapp.com/EVSrD2cSuA72eKVlUdHa1b
https://chat.whatsapp.com/HCYC6yDh7Q2L0GWvDM9wDK


 
 

Importante! 
O WhatsApp dos professores é exclusivo para dúvidas sobre atividades e 
matéria. 

Quaisquer outros assuntos utilizem os canais de whatsapp oficiais da escola: 
 

 

(31) 98540-6720 (Assuntos Gerais) 

(31) 3637-0897 (Suporte Grupos Whatsapp, Plurall e Zoom) 

 
Reforçamos que o professor responderá as dúvidas somente dentro do horário 
comercial (no turno de estudo do aluno). Contamos com a compreensão de todos nesse 
quesito. 
 

Professor (a) Número Whatsapp Link Whatsapp 

Cláudia 31 8336-2568 https://wa.me/5531983362568 

Cleuza 31 8116-4531 https://wa.me/5531981164531 

Fabiana 31 8115-7207 https://wa.me/5531981157207 

Flávia 31 8330-4792 https://wa.me/5531983304792 

Gabriela 31 8238-7500   https://wa.me/5531982387500 

Gleiciane 31 8303-1780 https://wa.me/5531983031780 

Helenice 31 8238-2087 https://wa.me/5531982382087 

Ione 31 8117-8131 https://wa.me/5531981178131 

Jacqueline 31 8271-6257 https://wa.me/5531982716257 

Jéssika 31 9521-5843 https://wa.me/5531995215843 

Michele 31 8119-6321 https://wa.me/5531981196321 

Sandra 31 8120-7592 https://wa.me/5531981207592 

Victor 31 8254-2011 https://wa.me/5531982542011 

 

 PASSO 2 – APLICATIVO ZOOM 
 

Para fazer as videoconferências estamos utilizando o aplicativo ZOOM, disponível 
para pc e para celular. 
 

    Caso o aluno vá utilizar no celular, é necessário baixar o aplicativo: 
 
🔸 Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR 
 

🔸 App Store:  

https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
 

 
 

  Caso o aluno vá utilizar no PC, não é necessário baixar.  
  No entanto, existe também o software para PC. 
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É necessário fazer cadastro? 
Vocês irão fornecer login e senha? 

EM AMBOS OS CASOS, NÃO É NECESSÁRIO FAZER CADASTRO 

 
Como funciona: 

1. Estamos disponibilizando, nos grupos de whatsapp, os Horários programados 
para a aula. 

2. Este horário servirá de referência para o aluno, para saber quando deve estar 
online. 

3. Alguns minutos antes da aula, o aluno receberá, no grupo, um link de acesso 
aquela aula específica. 

4. Pode haver atraso de alguns minutos. Neste caso pedimos que aguardem um 
pouco.  

5. Caso haja qualquer problema maior, enviaremos mensagem no grupo. 
6. Recebido o Link, o aplicativo abre automaticamente e direciona o aluno à aula. 

 

Problema: não estou conseguindo ouvir o áudio dos professores 

Acessando pelo computador: Ao iniciar o aplicativo, aparece a seguinte janela 
abaixo. Selecione a opção ingressar em Audioconferência por computador. 
 

 

Acessando pelo celular: Ao iniciar o aplicativo, aparece a seguinte janela abaixo. 
Selecione a opção Ligar usando Áudio da Internet. 
 

 



Entre em contato com a escola pelo whatsapp exclusivo de Suporte e peça o 

seu Login e senha 

 

Link do whatsapp:  https://wa.me/553136370897 

Número whatsapp: (31) 3637-0897 

 

IMPORTANTE: Na solicitação, já envie o nome completo + turma do aluno 
 

PASSO 3 – APLICATIVO PLURALL 
 

Tenha em mãos o seu Login e Senha 

 

 

 

 

 

 

Já tem o login e senha? Vamos acessar! 

IMPORTANTE: Não clique em cadastrar, pois o aluno já possui cadastro. 

Clique em LOGIN. Se você clicar em cadastrar e fizer o cadastro, será 

solicitado um código que não está disponível. 

Pelo aplicativo 

1º - Baixe o aplicativo Plurall (iOS ou Android); 

 

2º - Abra o aplicativo, digite o nome de usuário e senha informados pelo suporte 

e clique no botão Entrar ; 

 

3º - Preencha seus dados pessoais e siga as instruções para acessar o Plurall. 

 

Pelo site Plurall 

1º - Acesse www.plurall.net 

 

2º - Na página inicial, para acessar o local onde você vai usar o seu login de 

primeiro 

acesso, clique no botão Login ; 

 

3º - Digite o nome de usuário e senha informados pelo suporte e clique no botão 

Entrar ; 

 

4º - Preencha seus dados pessoais e siga as instruções para acessar o Plurall.  

 

 

 

 

https://wa.me/553136370897
http://www.plurall.net/


PASSO 3 – APLICATIVO PLURALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo aplicativo    

     

 

 

LOGIN 

SENHA 

BOTÃO DE ENTRAR 

MENU 

CLIQUE EM MAESTRO 



PASSO 3 – APLICATIVO PLURALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pelo site Plurall   

 
*Restante das funções similares ao acesso pelo APP. 

 


