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Circular Nº 002/2021 – EM 

   Manaus, 16 de fevereiro de 2021. 

Ref.: Orientações Pedagógicas para as aulas on-line. 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

O Centro Educacional Adalberto Valle se alegra ao recebê-los neste início de ano letivo. Estamos trabalhando 

perseverantemente para o início das aulas remotas de modo que estreitemos laços e avancemos no processo de aprendizagem, 

mesmo diante da pandemia. Por isso, utilizaremos os meios tecnológicos a nosso favor para permitir que o ano letivo inicie com 

excelência, por meio das aulas on-line. Sejam bem-vindos a nossa casa de estudo e formação. Estamos todos ansiosos para os 

nossos encontros diários. 

Objetivando um melhor aproveitamento das aulas on-line, pedimos a atenção dos senhores para as seguintes 

orientações: 

 

1 - É importante definir em qual cômodo da casa o aluno assistirá às aulas. É preciso um ambiente calmo, silencioso e confortável 

para que o aluno possa se concentrar. 

2 - Os alunos deverão obedecer, criteriosamente, o horário de aulas (será enviado por e-mail) e acessar o Google Classroom   

com 5 minutos de antecedência do início das aulas de seu turno. As aulas on-line acontecerão através do aplicativo Google Meet 

           e os links para assistir as mesmas serão postados, diariamente, no Mural da sala de aula virtual. 

3 - A entrada do aluno na sala de aula virtual será autorizada somente pelo seu e-mail institucional. Já enviamos aos senhores 

um e-mail com o passo a passo para acessar o e-mail institucional do aluno e ingressar na Sala Google (Circular EM 001/2021 de 

13/02/2021). 

4 - Na sala de aula virtual, utilizar somente o plano de fundo institucional. 

5 - Os professores ministrarão os conteúdos ao vivo através de aulas interativas. Solicitamos que as câmeras dos alunos 

permaneçam ligadas durante toda a aula para que o professor possa verificar o acompanhamento por parte dos alunos. 

6 - Pedimos que os alunos mantenham o microfone DESLIGADO e liguem apenas quando for solicitado. 

7 - É fundamental que os alunos estejam uniformizados durante as aulas on-line. Os alunos novatos que ainda não possuam o 

uniforme da escola, podem se apresentar nas aulas com blusa branca, sem estampas, com mangas. 

8 - É indispensável que o aluno esteja de posse de todo o material necessário para os 6 tempos de aula do dia (apostila, livro, 

caderno, estojo, etc). 

9 - Sugerimos que providenciem uma garrafa de água e que usem o banheiro antes da aula começar para não peder a explicação. 

Ressaltamos ainda que os alunos devem cumprir as regras estabelecidas pelo professor. 

10 - Após a explicação dos professores, em caso de dúvida, os alunos poderão clicar no ícone      quando precisar falar. 

11 - O chat do Classroom deverá ser utilizado somente para dúvidas ou questionamentos dos conteúdos explicados pelos 

professores. Links, caracteres, músicas ou imagens não são permitidos no chat. 

12 - Apresentação de tela não pode ser realizada pelo aluno, salvo se solicitado pelo professor. 
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13 - É muito importante a manutenção pelos alunos da rotina escolar, assistindo às aulas ao vivo pela manhã e estabelecendo 

um tempo (tarde ou noite) para realização das tarefas de casa e estudos. 

14 - Os alunos devem acompanhar e participar das aulas em sua totalidade. A presença do aluno será registrada diariamente, 

em cada um dos 6 tempos de aula, mediante a visualização do mesmo pela webcam e resposta da chamada pelo microfone. 

15 - Por se tratar de um canal institucional, o aluno deverá ter sua foto no perfil do e-mail institucional e o nome correto, sem 

abreviaturas, apelidos e outros. 

16 - As atividades serão apresentandas aos professores pela câmera na data marcada. 

17 - É importante que a família acompanhe o desenvolvimento das atividades e que verifique se elas foram realizadas e entregues 

dentro do prazo estabelecido. 

   

Estamos acompanhando todos os documentos oficiais dos Órgãos competentes para que possamos, o mais breve 

possível e com toda segurança, retornarmos ao sistema presencial. 

Qualquer dúvida estamos à disposição dos senhores através dos e-mails: cintia.filgueiras@adalbertovalle.com.br ou 

rubya.campos@adalbertovalle.com.br 

Atenciosamente, 

         Coordenação Ensino Médio 

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”  (Paulo Freire) 
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