
DICAS PARA OS ENCONTROS ON-LINE 

Diante do formato de ensino remoto o qual tem sido desenvolvido frente às questões impostas pela pandemia 

Covid-19, considerando que o engajamento e a motivação em casa são diferentes do espaço escolar, os 

estudantes sempre necessitam de acompanhamento e orientação. Neste sentido seguem algumas dicas:  

Dicas para os estudantes: 

• O horário é importante – Observe com cuidado os horários dos encontros on-line e participe, esteja 

presente no início do encontro.  

• Equipamento, câmera e microfone – Inicie sua participação, garantindo que seu microfone esteja 

desligado. Essa medida reduz o número de interferências e melhora a qualidade do áudio. Garanta que o 

seu equipamento esteja carregado ou que o carregador esteja disponível. 

• Atenção ao material – Lembre-se de ter todo o seu material próximo a você, de modo que possa acessá-

lo, quando for preciso. Prepare-o no dia anterior, como se estivesse arrumando a mochila. 

• Mantenha o foco – Não se distraia fazendo lanches ou outras atividades durante a aula. Também não fique 

dialogando com seus colegas no chat sobre assuntos aleatórios enquanto o professor expõe o conteúdo ou 

tira dúvidas. 

• Dúvidas no mural da sala de aula virtual – Quando tiver dúvidas sobre uma atividade específica, localize 

a atividade na sala de aula virtual (Classroom) e faça a pergunta direcionando-a ao professor que publicou 

a atividade. 

Respeito – É preciso manter uma postura de respeito. No momento da sua interação, atenção à linguagem e 

a maneira de se dirigir a amigos e professores tanto no mural da sala de aula virtual do Google (Classroom) 

quanto no chat ou conversas durante os encontros on-line via app Zoom.  

Mesmo à distância, prevalece o respeito que é a base de todas as relações. 

• Aguarde o momento certo para falar – Na sala de aula remota, assim como nas aulas presenciais, é 

necessário aguardar o momento certo para participar. Escreva o que vai falar, para ter mais segurança no 

momento da interação. 

• Trate somente de assuntos relacionados aos temas da aula – Evite distrações. Não faça uso da palavra 

para brincadeiras que fujam do assunto ou do conteúdo. 

• Imagens – as imagens dos encontros não devem ser captadas e nem utilizadas sem autorização. Não utilize 

as imagens de amigos e/ou professores sem autorização prévia. 

 

Dicas para os pais: 

 

• Identificação - Solicite que o seu filho se identifique nos ambientes virtuais (sala de aula virtual do Google 

– Classroom) e encontros pelo app Zoom adequadamente utilizando o próprio nome para identificação e 

registro da sua participação. 

• Local de estudo – Auxilie seu filho na organização do local de estudo. É importante garantir a participação 

sem interferências que possam causar a distração do aluno e de seus colegas: animais de estimação, irmãos 

menores, brinquedos, excesso de ruído. O aluno deve ser orientado também com relação à vestimenta 

adequada para o momento. A postura durante o encontro on-line também é um aprendizado. 

• Conscientize seu filho – Converse com seu filho. Incentive sua participação nas atividades e procure 

conscientizá-lo de que é fundamental ter atenção para melhor aproveitamento. 

• Dúvidas - Os professores estão disponíveis para esclarecimentos de dúvidas durante o horário de aulas na 

sala de aula virtual do Google (Classroom) ou Fórum do APP. 

 

Esperamos estar contribuindo para que tenhamos cada vez mais sucesso em nossas atividades. Contem 

conosco! 

Para se comunicar com a coordenação e a direção, utilize os endereços de e-mail no site do colégio, o 

fórum no APP ou ainda o whats app do colégio. 

 

Coordenação Pedagógica – Colégio Presbiteriano do Brás. 

 


