


Queridos alunos, segue o Manual para o período de aulas virtuais. Pedimos 

que sigam as orientações e direcionamentos seguintes:  

 

 

1. Todos os alunos devem ter testado seu acesso ao Sistema Farias Brito e/ou Google Classroom. 

Tudo será enviado aos alunos pelos professores por meio dessas duas ferramentas. 

 

2. Os professores criaram um “Google Hangouts”. A comunicação online dos alunos com os 

professores deve ser por meio dessa ferramenta. O Hangouts pode ser acessado via e-mail da escola 

(g12).  

 

3. Os professores estarão online à disposição dos alunos a fim de tirarem dúvidas, realizarem 

explicações e darem feedback de atividades pelo Hangouts mediante o horário pré-estabelecido 

que segue abaixo e que deve ser respeitado sempre.  

 

4. Os professores poderão receber perguntas pelo e-mail do BIS, mas fora de seu horário de aula 

na escola não precisarão respondê-lo, pois também trabalham em outras instituições. Em seus 

horários de aula virtual (vide horário abaixo) estarão à disposição sempre. 

 

5. Toda atividade feita nesse período será avaliativa, valendo nota. As formativas já realizadas e 

mais essas que serão enviadas comporão as notas do trimestre.  Haverá pelo menos uma atividade 

avaliativa por semana por disciplina. 

 

6. As atividades terão no cabeçalho: valor da avaliação, os critérios de correção, a data a ser 

entregue e o meio de entrega (e-mail, Google Classroom, Google Forms, etc). Fiquem atentos! 

 

7. Links de textos, listas de exercícios, videoaulas, vídeos, etc serão compartilhados para estudo 

na plataforma do SFB ou no Google Classroom. Os professores serão bem específicos de onde achar 

o material, mas caso tenham dúvidas, PERGUNTEM!  

 

8. O planejamento das aulas virtuais compõe o planejamento do trimestre.  

 

9. Ressaltamos que o “copia e cola” é terminantemente proibido no nosso contexto. Usem o 

pensamento crítico! Lembramos que copiar um texto pronto não é vantajoso. Sejam éticos e autores 

de seus próprios textos, escrevendo-os com suas próprias palavras. O exercício de pesquisar não 

pode ficar restrito ao primeiro site encontrado. Busquem a veracidade dos fatos por meio de 

informações de fontes confiáveis. Lembrem-se que sua vida escolar é responsável pelo seu futuro 
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profissional. Sejam honestos e responsáveis! Essa é uma grande oportunidade de aprendizado para 

todos nós, além de uma grande chance de retomada de conteúdos nos quais há dúvidas.  

 

10. Para exercícios que requeiram a demonstração da resolução, o processo precisa ser 

digitalizado (enviado por foto ou escaneado). 

 

11. No caso de um mau resultado em alguma atividade, o professor decidirá se ela poderá ser 

refeita contanto que ele perceba que há um processo de aprendizagem no qual o aluno poderá se 

beneficiar. Entretanto, o aluno que perder o prazo da entrega não poderá refazer o exercício. 

 

12. Se algum aluno deixar de enviar alguma tarefa, a Coordenação entrará em contato com os pais 

e/ou responsáveis.  

 

13. A Coordenação estará disponível para ajudá-los sempre por ClassApp ou e-mail.  

 

Aproveitemos esse momento desafiador para tirarmos importantes lições e aprendizados. 

Lembramos que essa interação aluno-professor, mesmo que virtual, nos fornecerá informações 

ricas. Essa é uma grande oportunidade para que todos juntos troque vivências, experiências, e 

exercitem o aprendizado contínuo. Juntos vamos passar por mais esse desafio! 

Sugerimos que sejam assíduos e pontuais, seguindo os horários estipulados. Dessa maneira, 

todos terão a oportunidade de tirarem as dúvidas e darem sequência às outras atividades. Exercitem 

a disciplina, o comprometimento e esse novo recurso! 

A Direção Pedagógica, a Coordenação e os professores apoiarão vocês em suas atividades. 

Estaremos à disposição para dúvidas e torcemos para que tudo se resolva de brevemente.  

Neste momento de tantos desafios, vamos nos unir para ajudarmos uns aos outros. 

Desde já, agradecemos o empenho, a união, e desejamos que fiquem bem, saudáveis, assim como 

seus entes queridos. Esperamos nos ver – presencialmente – em breve! 

 

Um abraço a todos! 

Direção e Coordenação Pedagógica. 

  

 


