GUIA DO EDUCANDO 2021
Orientações para Aula Remota
Prezada família e Educando.
Importante que façam a leitura em família dos itens/ações abordados abaixo sobre a
dinâmica das aulas, referentes à contribuição de cada um para o bom andamento das
mesmas. Lembramos que as orientações dadas nas aulas presenciais são diretivas e,
portanto devem ser seguidas em ambiente remoto em relação à boa disciplina escolar,
porém deverá estar presente também em um ambiente físico ou virtual. A postura
participativa e respeitosa no ambiente de sala de aula favorece a aprendizagem de
todos os alunos.
Ações que contribuem para uma melhor aprendizagem:
Ø

Organize previamente um local propício ao estudo. Isso envolve: boa
iluminação, boa postura ao sentar-se, silêncio, internet conectada (importante
a contribuição de toda a família respeitando o momento de aula);

Ø

Deixe seu material escolar organizado, seguindo seu calendário de aulas;

Ø

Tire o máximo proveito das aulas e das explicações dada pelos professores;
faça os registros durante as aulas;

Ø

Anote suas dúvidas e pergunte;

Ø

Faça todas as atividades propostas pelos professores – Para tanto é
fundamental ter um horário de estudo pessoal para as tarefas de casa e revisão
de conteúdo – faça o seu calendário de Estudos.

Ø

Por estarmos em um ambiente doméstico, a dispersão pode ser mais fácil. Por
isso, se esforce para manter o foco, não use as redes sociais ou qualquer
recurso da internet a não ser o da Plataforma IPEM VIRTUAL. Lembre-se: a
aprendizagem é o foco!

Considerações sobre a dinâmica das aulas remotas
a. Fique atento ao calendário com os dias e horários referentes às aulas
on-line.
b. Evite atrasos, respeite o horário de cada aula.
c. Se possível, use o uniforme para manter a rotina da escola.
d. O aluno online deverá ficar como microfone desligado durante as aulas.
e. Aguarde a autorização (ou solicitação) do professor para reativar seu
microfone.
f. Você pode usar o Chat para fazer perguntas por escrito ao professor
referente às suas dúvidas.
g. Use vestimenta adequada.
h. A frequência será cobrada em todas as aulas. Portanto, caso venha a
faltar, dirija-se à orientação ou à supervisão do seu segmento.
i.

É importante que a aula não seja tumultuada com brincadeiras e que
sempre respeite os colegas e professores.

j.

Não é permitido silenciar o microfone de um colega ou excluí-lo da sala.

k. Não é permitido permanecer “logado” na sala on-line após o término da
aula.
l.

O professor pode silenciar o microfone do aluno que estiver
interferindo no bom desenvolvimento da aula.

m. O diálogo é essencial para garantir o bom andamento da aula e para
que a experiência da aula virtual seja proveitosa tanto para alunos
quanto para professores.
n. Respeitem as regras (combinados) com os professores para um melhor
desenvolvimento da aprendizagem.
Importante: As aplicações da plataforma são exclusivamente para os alunos. Então,
pedimos aos responsáveis que não interajam nesse ambiente.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica IPEM

