
Barra Mansa, 15 de julho de 2020.  

  

 

Prezados estudantes e famílias da Educação Infantil,  

  

A Direção do Colégio Verbo Divino, no intuito de oferecer o melhor ambiente de aprendizagem remota a seus 

estudantes, tem feito um exercício diário de reinvenção de práticas pedagógicas, considerando o atual cenário. 

Estamos sempre prontos para administrar os desafios e tirar de cada um deles um aprendizado.  

  

Neste sentido, para melhorar ainda mais as aulas e atividades remotas, o CVD adquiriu um novo pacote de 

ferramentas na Plataforma Google. Um investimento para trazer mais estabilidade, agilidade, capacidade de 

armazenamento e segurança no ambiente virtual, reduzindo o risco de interferências e invasões. Com isso, todos 

os alunos ganham, gratuitamente, uma conta de correio eletrônico institucional com o domínio 

“@cvdonline.com.br”, que dá acesso ao Pacote Office 365 da Microsoft, com versões completas do Word, Power 

Point, Excel, Outlook e OneNote. Assim, teremos uma mudança importante: o aluno deverá entrar novamente no 

Google ClassRoom, com esse novo e-mail institucional. Este e-mail já foi criado por nossas equipes de TI, para todos 

os alunos, e seguem a seguinte estrutura:  

  

Link para acesso ao Google Classroom: classroom.google.com 

E-mail:  Nº da matrícula@cvdonline.com.br  (Exemplo: 00805354@cvdonline.com.br ) 

Senha padrão: svd@5454 

  

Link para acesso ao e-mail institucional: outlook.office365.com 

E-mail:  Nº da matrícula@cvdonline.com.br  (Exemplo: 00805354@cvdonline.com.br ) 

Senha padrão: aluno@123      

 

Dica: Onde encontrar o número da sua matrícula? Fácil, na sua identificação escolar. Mas aí é preciso desconsiderar 

os quatro últimos algarismos, que correspondem ao ano corrente. Valem os oito primeiros algarismos. Além disso, 

é o mesmo número usado no acesso ao Portal do aluno no GVCollege. Ainda está em dúvida? Acesse o nosso 

suporte pelo e-mail suporte@cvdonline.com.br ou pelos números de WhatsApp (24) 3325-7154 / (24) 3325-7172.  

  

A partir de agora, os alunos deverão usar esse e-mail e essa senha para acessar o Google ClassRoom. Em seguida, 

para entrar nas salas de aula virtuais, bastará aceitar um convite que aparecerá logo no primeiro acesso. Importante 

reforçar que todas as aulas e atividades já postadas pelos professores estarão normalmente nas salas de aula. 

Ressaltamos ainda que os dados recebidos para o novo acesso devem ser gerenciados com responsabilidade, pois 

dependerá também dessa atitude de cuidado a condição de trabalharmos em ambiente virtual seguro.  

  

Neste novo acesso, o aluno terá sua participação permitida pelo(a) professor(a), obedecendo a uma lista da turma. 

Toda e qualquer atitude dentro da sala de aula estará vinculada ao e-mail institucional do(a) estudante: a sua 

participação na aula, a entrega de trabalhos e a disciplina apresentada em suas ações.  

  

Aproveitamos para reiterar o nosso compromisso de, ao lado da família, zelar pela boa convivência, fomentar 

atitudes positivas de aprendizagem em ambiente coletivo, promovendo o crescimento das nossas crianças e jovens.  

  

Atenciosamente,  

  

Flavia Gonçalves Real 

Diretora Escolar 


