REGRAS PARA
AS AULAS
REMOTAS

Prezado(a) aluno(a),
2

Para que possamos manter o ambiente harmônico, respeitoso e seguro
entre todos, é necessário observar algumas regras de conduta, a saber:
Prepare-se para a aula virtual
Escolha na sua casa o local mais apropriado (se possível, separado de
outras pessoas e das atividades que estiverem sendo realizadas por
elas em casa), para que haja o máximo de atenção na aula.

Teste a plataforma
Faça o login na plataforma com antecedência. Verifique se há falhas de
conexão ou de acesso, para que sejam reparadas a tempo.
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Desative o microfone
Logo que você acionar seu aparelho para assistir à aula, desative o
microfone. Essa ação impedirá que, num momento de distração, você
compartilhe uma fala ou ruídos indesejados.

Seu celular deve ficar no silencioso.
Evite também interromper a fala dos demais
participantes e peça a palavra ao professor (de preferência, pelo chat)
quando quiser fazer algum comentário ou esclarecer alguma dúvida.
Quando autorizado pelo professor, ative o seu microfone e fale. Assim, a
aula fica organizada e sem perturbações.

Desative a câmera
Para não expor a privacidade do seu lar, sua imagem não deverá aparecer.
Você só deverá ativar a câmera se for solicitado e se concordar com a sua exposição e com
a do ambiente onde você estiver. Para os momentos em que for necessário a câmera estar
ativada, tenha cuidado para não expor a intimidade da sua casa. O ideal é direcionar a
câmera para uma
parede.

Tenha tolerância e paciência com possíveis falhas tecnológicas e eventuais
limitações pessoais
Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com colegas ou com você
mesmo.
Tenha paciência, procure manter a calma e contornar o problema com discrição e gentileza.
Não compartilhe a gravação das aulas ou os materiais disponibilizados pelo
professor
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Você não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar,
retransmitir ou
comercializar qualquer informação, texto e/ou documentos contidos nas
aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer trabalho
utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por
escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição.
A sala de aula virtual é uma extensão da sala de aula presencial.

Ao acessar a sala de aula virtual, você estará ciente de que a violação
dessas regras é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do
CIEPS como no âmbito civil e criminal.
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EXEMPLO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
(nome da pessoa, RG, CPF, etc) AUTORIZA o uso de imagem, constante na
filmagem de vídeo ou fotos realizados com o fim específico de divulgação de
material para o evento sem qualquer ônus e em caráter definitivo. A presente
autorização abrangendo o uso da imagem na cobertura midiática acima mencionada
é concedida ao (nome do Colégio) a título gratuito, abrangendo inclusive a licença a
terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e qualquer
finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e
outros que existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em
território nacional e internacional, por prazo indeterminado. Por esta ser a expressão
da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a
ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização.
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Pedimos aos responsáveis que não participem das mesmas para que a interação
seja somente entre professores e alunos;
Não será permitido filmar e/ou fotografar as aulas, assim como o compartilhar o link
da aula on-line com pessoas de fora do CIEPS.
O uso indevido destas ferramentas poderá acarretar em sanções disciplinares e, até
mesmo, medidas judiciais;
É importante a organização domiciliar para um melhor aproveitamento do aluno
durante as aulas;
Ter o material em mãos e ficar em local apropriado;
Lembramos que, assim como vocês, os professores também estão com suas
famílias em casa e é necessário que haja compreensão para qualquer
eventualidade que possa vir a ocorrer durante as aulas;
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Os professores registrarão, no plano de aula, pelo WhatsApp ou num e-mail (de preferência
enova) de contato, para tirar possíveis dúvidas com relação às atividades.

Estamos trabalhando intensamente em meio à essa situação adversa, buscando
proporcionar o melhor. Assim pedimos a cooperação de todos respeitando os itens
anteriores.
Outro dado importante está relacionado à instabilidade da rede e a possibilidade de, no
momento da aula online, a internet falhar, impedindo o acesso à mesma. Caso isso ocorra,
as aulas serão gravadas. Além deste recurso, lembramos que os professores
disponibilizaram grupos de WhatsApp, e-mail para orientações e possíveis dúvidas.

Desde já, contando com a parceria de todos, agradecemos a atenção recebida.
Atenciosamente
Coordenação Pedagógica CIEPS
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