
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
AULAS ON-LINE

As aulas ON-LINE terão início dia 15/06 para a Educação Infantil e 1º ano, para o Ensino
Fundamental 2 e Ensino Médio. No dia 22/06/2020 iniciará o Ensino Fundamental 1 – 2º ao 5º ano
e avançaremos juntos em mais esse desafio!
 
Seguem as Orientações para o devido funcionamento destas aulas.
 
Dica #01: CONHEÇA A PLATAFORMA CLASSROOM – SALA DE AULA
É importante antes de começar as aulas, que o aluno acesse a Plataforma e conheça tudo, se
ambientalize com os recursos disponíveis e em caso de dúvidas, entre em contato conosco
urgentemente.
 
Dica #02: NÃO SE ATRASE!
Observe bem a programação enviada e não se atrase. Esteja com tudo preparado, você, seu
material e o ambiente de estudos, pelo menos 10 minutos antes e verifique também o dispositivo:
a internet, som, microfone e câmera.
A tolerância de atraso é de 10 minutos em relação ao horário programado.
 
Dica #03: TENHA TUDO ORGANIZADO E PRÉ-DEFINIDO!
• Determine lugar específico para estudo, evitando assim interrupções durante a aula.
• Separe, organize e deixe perto de você os livros e materiais que serão utilizados.
• Evite sair várias vezes para ir ao banheiro ou beber água. Para isso haverá intervalo de 10
minutos a cada aula.
 
Dica #04: UNIÃO É FUNDAMENTAL
As mesmas condutas que não são permitidas em sala de aula tradicional, não são permitidas nas
salas virtuais.
 
Vamos exercitar a empatia e a união entre todos:
• Ao entrar na sala de aula virtual, certifique-se de que seu microfone está desligado,
principalmente durante a apresentação do professor (em caso de compartilhamento de tela).
Ligue somente se for autorizado, para tirar dúvidas.
• O uso de fone deixa o som mais limpo, evitando que ruídos externos atrapalhe sua
compreensão.
• Use o Chat para perguntas e comentários sobre a aula. Evite mensagens desnecessárias com
os colegas, pode atrapalhar.



• Verifique a imagem de sua câmera, caso queira aparecer. Cuidado para não mostrar imagens
particulares sem perceber.
• Seja criterioso(a) ao escolher uma foto para colocar no perfil e sempre faça login a partir da sua
conta Institucional no Google.
 
Dica #05: NÃO PERCA O FOCO!
• Não use o celular, deixe-o desligado ou no modo silencioso durante a aula.
• Não deixe a TV ligada ou videogame. É importante dedicar sua atenção nas explicações.
• Desconecte os grupos de WhatsApp do seu computador nesse momento, toda atenção deve
estar na aula.
• Em caso de queda da internet, fique tranquilo! A aula será gravada e posteriormente você poderá
ter acesso.
• Evite qualquer atividade que tire sua atenção durante a aula, dedique-se ao máximo.
 
Dica #06: UNIFORME ESCOLAR
Considerando que estamos em horário escolar, estudando através da sala de aula virtual, o uso da
camiseta de uniforme é obrigatório.
 
Dica #07: MANTENHA UM BOM COMPORTAMENTO
As regras do Manual da Família continuam as mesmas, considerando que estamos oficialmente
estudando, mesmo em ambiente virtual. As Orientadoras Educacionais seguirão acompanhando
as turmas diariamente e fazendo as intervenções necessárias, individualmente com o aluno ou
junto as Famílias.
 
Dica #08: AOS RESPONSÁVEIS
Esse é um momento novo e de desafios para todos nós: alunos, escola e também familiares.
Fiquem tranquilos pois estamos com os canais de comunicação disponíveis para atendimento de
todos.
Vamos deixar as salas virtuais apenas para interação aluno-professor, que é tão importante para o
desenvolvimento dos nossos estudantes.
A aula acontecerá de forma virtual, porém é apenas a distância que separa as interações e trocas
acontecerão on-line nos horários previamente divulgados, facilitando assim o aprendizado e
demais intervenções que poderão ser feitas através tanto das aulas como das funcionalidades da
Plataforma.
A presença do aluno em todas as aulas e a execução das atividades propostas será muito
importante para a continuidade do nosso trabalho. Elaboramos um planejamento pedagógico
completo e contamos com a responsabilidade e determinação de todos!
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