AULAS ON-LINE

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Olá a todos!!
No período de 15 a 19 de junho faremos uma Semana Teste com aulas síncronas (ao vivo, em tempo real) via
Plataforma Google Sala de Aula do Colégio Coração de Jesus, cujo acesso foi enviado no e-mail do
Responsável. Caso alguém não tenha recebido, favor solicitar por e-mail: maria@ccjmt.com.br ou pelo
WATTS CCJ – 65 99982-8492. Por favor, veja com atenção as DICAS GERAIS, para que possamos começar a
construir um bom ambiente para nossos encontros virtuais.

NOSSAS DICAS E COMBINADOS
1. PLATAFORMA: Com antecedência, acesse a Plataforma Google Sala de Aula e conheça o ambiente virtual
onde nos encontraremos, conheça os recursos e se familiarize com esse espaço. Em caso de dúvidas entre em
contato conosco. Verifique seu acesso, sua internet e seu dispositivo. Teste a câmera, som e microfone. Seja
criterioso ao escolher uma foto para colocar no perfil e sempre faça login a partir da sua Conta Institucional da
Google que foi criada para o aluno acessar a Plataforma e enviada por e-mail ao Responsável. Coloque seu
nome e sobrenome. Com outra conta você não poderá entrar na Sala de Aula. Em caso de queda da internet,
fique tranquilo! A aula será gravada e posteriormente você poderá ter acesso.
2. ORGANIZAÇÃO: Escolha um lugar específico, um cantinho, um espacinho tranquilo e organizado para isso.
Um lugar onde não haja constantes interrupções, circulação de pessoas e barulho. Deixe a TV desligada,
celular no silencioso. Deixe os materiais escolares perto de você. Antes de começar a aula lave as mãos, beba
água, vá ao banheiro, se organize para não precisar ficar saindo a todo momento e consiga esperar o momento
de intervalo. Cuidado com o que a sua câmera vai mostrar do ambiente de sua casa.
3. HORÁRIO: Conforme programação em anexo. Não se atrase! Lembre-se de começar a organizar seu acesso
com pelo menos 10 minutos de antecedência. Durante a semana, vamos avaliando possiblidades de mudanças,
melhorias e adequações.
4. VOCÊ PRONTINHO: Para estar prontinho para a aula, precisa lembrar dos cuidados pessoais. Cuide de sua
imagem! Você vai aparecer na tela para a professora e para todos os colegas. Para participar da Sala de Aula
você precisa estar usando a CAMISETA DE UNIFORME do CCJ.
Estamos todas ansiosas para rever você !!!
Equipe Pedagógica CCJ

