
 
 

 
 

Comunicado 032/2021 

Orientações aula virtual 

 

Goiânia, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Prezados responsáveis e queridos alunos Sesc Cidadania; 

 

Informamos que a Instituição otimizou a qualidade dos serviços prestados, referente a rede 

de internet, através das transmissões das aulas on-line que alimenta os computadores dos 

professores. Adquiriu, também, novos equipamentos IMAC, que estão sendo instalados 

em substituição aos antigos notebooks, buscando ampliar sempre a tecnologia a ser 

desenvolvida pelos professores em suas aulas, contribuindo para uma transmissão 

áudio/visual cada vez mais clara e nítida. 

Em busca de todas essas melhorias pela Instituição e em busca de melhor aproveitamento 

em nossas aulas virtuais solicitamos que algumas regrinhas sejam seguidas. 

 

Sobre a entrega das atividades: 

 

• Os alunos que estão na modalidade online deverão postar suas atividades 

somente na plataforma Teams, sempre que solicitado pelos professores. 

• Os alunos que estão na modalidade híbrida deverão realizar suas atividades em 

casa, na semana que estiverem online, trazê-las realizadas na semana seguinte 

e entregá-las aos professores. Nunca deverão postar na plataforma Teams. 

 

É vedado ao aluno/familiares: 

 

• Abrir reunião dentro da equipe; 

• mutar ou excluir qualquer participante da aula; 

• participar das aulas com a câmera desligada, sem a prévia autorização do 

professor; 

• ocupar-se durante as aulas de quaisquer assuntos divergentes aos conteúdos 

apresentados; 

• utilizar o chat para bate papo com os colegas com assuntos que não sejam 

pedagógicos; 

• participação direta, interrupção e interferência dos responsáveis durante a aula 

(o aluno precisa ser estimulado a desenvolver suas próprias habilidades); 

• criar reunião para encontro virtual com os colegas; 

• gravar as aulas e reproduzi-las sem a devida solicitação e autorização da escola;  

• divulgar vídeos, imagens, post, etc. de qualquer gênero inconvenientes à 

instrução e ao bem comum; 

• passar para terceiros, que não sejam alunos da escola, login e senha para 

acesso à sala de aula remota; 
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• cometer injúrias, calúnias e desrespeito contra colegas, professores e demais 

funcionários, por meio das redes sociais, principalmente, usando imagens e 

vídeos de professores e alunos feitos durante as aulas.  

Lembrem-se: o seu usuário ficará registrado em qualquer ação que você fizer na 

plataforma; 

• praticar, direta ou indiretamente, ações de bullying, inclusive cyberbullying (caso 

cometa ações de bullying, o(a) autor(a) será punido(a) imediatamente com 

advertência, e em caso de reincidência, seguiremos com as normas 

regimentais); 

• divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola e de 

seus funcionários, incluindo redes sociais. 

 

Vale ressaltar que a perda de direitos se dá, sempre, por mau uso da liberdade! 

Precisamos que todos entendam que os encontros virtuais são extremamente 

importantes para a interação social, o desenvolvimento do aluno e estímulo de 

diversas habilidades cognitivas! Como tal, a indisciplina pode (e vai) ser punida, de 

acordo com o nosso regimento escolar.  

 

 

Abraços fraternos, 

  

 

 

Equipe Pedagógica 

Centro Educacional Sesc Cidadania 


