
 
                            Associação Pedagógica Micael 

 
 

Queridas famílias, queridos alunos e alunas, 

 

Desde o início do distanciamento social a escola vem buscando formas e ferramentas para melhor 

atender aos alunos e suas famílias. Como este período tem nos exigido reinvenção e readequação nas 

atividades pedagógicas e no relacionamento social, o corpo pedagógico, junto com a área administrativa, 

analisou os recursos do sistema que a escola já possui, o Unimestre, conhecido por vocês como a plataforma 

para matrícula online e acesso aos boletos da mensalidade. O objetivo era checar se esse sistema poderia 

ser a plataforma oficial da escola para envio de atividades pedagógicas. E o que constatamos é que sim, o 

Unimestre tem todos os recursos de que precisamos. 

Sendo assim, já a partir desta semana os professores iniciaram a migração das atividades não 

presenciais para o portal online Unimestre, localizado no site da escola. Sabemos que há bastante trabalho a 

ser feito, tanto pelos professores como pela secretaria, para a adaptação de todos ao portal online. Logins e 

senhas de alunos estão sendo enviados, algumas turmas que já usavam outra ferramenta levarão mais 

tempo para migrar, mas migrarão, enfim iniciamos agora um processo de transição que pode levar algum 

tempo mas que será útil também depois que a necessidade de distanciamento se for. O sistema Unimestre 

apresenta facilidades de comunicação que podem ajudar muito no dia a dia da escola. Vamos aproveitar esta 

oportunidade, então. 

Para acolher e sanar as inevitáveis dúvidas, a equipe da secretaria estará à disposição nos celulares 

da escola (os números de contato estão ao final desta carta). Deu erro de login ou senha? Não sabe qual 

menu acessar? Precisa atualizar o e-mail ou algum dado pessoal? Contate a secretaria, será um prazer 

ajudá-los. 

E temos mais uma novidade: a escola está finalizando a implantação do aplicativo Unimestre para 

celulares. Muito em breve teremos notícias sobre a liberação do aplicativo. Aguarde o e-mail sobre a 

ativação do app. 

Para finalizar, queremos agradecer aos inúmeros oferecimentos de pessoas da nossa comunidade 

com habilidades em tecnologia e comunicação. Muitas delas foram importantes no nosso processo de 

decisão. 

Assim, seguimos juntos, avançando e dando boas respostas às perguntas que nosso tempo tem nos 

imposto. 

Sempre à disposição da nossa querida comunidade, nos despedimos. 

Atenciosamente, 

Secretaria da Escola Waldorf Anabá 

 

Secretaria (48) 99664-0101  

Ensino Infantil e Fundamental (48) 99664-0100 (suporte especial para logins e senhas) 

Ensino Médio (48) 99862-1317 (suporte especial para logins e senhas) 

 


