
 

 

      Prezados Responsáveis. 

Na impossibilidade de retornarmos com as aulas presenciais e portanto, sem podermos avaliar os alunos com 
todos os instrumentos habituais( provas mensais e provas marcadas bimestrais), optamos por continuar com as 
avaliações contínuas, valorizando o dia a dia do aluno, quer pelas participações diretas nas aulas síncronas, 
como pelo envio das atividades propostas ou sugeridas pelos professores durante essas aulas. 

Sendo assim, será levada em consideração toda e qualquer intervenção do aluno, sempre que solicitada pelo 
professor. 

É importante ressaltarmos que haverá a necessidade de mantermos algumas atitudes adequadas, para o bom 
andamento e aproveitamento das aulas. 

  
Atividades Síncronas: 

1- Teste a câmera e o microfone antes de iniciar a atividade.  

2- Para facilitar a aprendizagem, conserve a câmera ligada, pois a interação é muito importante, além da 
autenticação de segurança. 

3- Coloque o microfone no mudo sempre que não estiver falando, para minimizar os ruídos ao fundo. 

4- Ligue o microfone somente quando o professor solicitar ou para esclarecimento de dúvidas. 

5- Mantenha atitudes adequadas, não utilize brinquedos ou outros materiais que possam tirar a sua atenção. 

6- Não escreva no chat, para os colegas, durante as aulas. 

7- Não compartilhe o link da aula com pessoas que não fazem parte da classe e nem fora do ambiente 
pedagógico, para preservação da imagem e voz de todos que participam. 

8- Não deixe de participar, cumprir as tarefas e prazos de entrega, pois a avaliação será contínua. 

 
Atividades Assíncronas: 

1- Mesmo que não siga o horário regular das aulas, estabeleça a rotina diária de estudos. 

2- Assista e realize as atividades propostas. Não deixe de cumprir as tarefas e prazos de entrega, pois a avaliação 
será contínua. 

 

Contamos, novamente, com a colaboração da família para que o aluno participe, sempre que for possível, das 
aulas ao vivo. Esse contato é muito importante para a aprendizagem e vínculo emocional. 

Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um ótimo semestre. 
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