
 

Comunicado 41/2021 

 

Campinas, 19 de março de 2021. 

Assunto: CONDUTAS/REGRAS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS AULAS ONLINE – EF1 2021 

Estimados pais/responsáveis e queridos alunos, esperamos encontrá-los bem e com saúde! 

 

Contamos com a parceria e colocamo-nos sempre à disposição para atendê-los.    

Equipe Gestora EF1 
  

DÚVIDAS / COMUNICAÇÃO:  

- senha e acesso ao Teams -

equipe do suporte: 

duvidas_ef1@liceu.com.br 

Lucinha – Coord. Ped. 

maria.carvalho@liceu.com.br 

Poliana – Orient. Educ. 

poliana.thomaz@liceu.com.br 

 

Contamos com o compromisso de todos! 

ALUNOS: 

✓ Levantar durante o momento de troca de aulas, beber água, usar o banheiro e caminhar 

um pouco, enquanto organiza o material (livro, caderno, tarefa realizada...) para a aula 

seguinte; 

✓ Aproveitar o tempo do intervalo do meio da manhã/tarde para tomar um lanche e 

descansar os olhos da tela; 

✓ Usar vestimenta adequada ao ambiente escolar; 

✓ Manter uma postura adequada do corpo; 

✓ Evitar, após as aulas, atividades em frente ao computador. Leia um livro, escute uma 

música, dance, movimente-se, escreva! 

PAIS: 

✓ Manter um acompanhamento supervisionado durante as aulas, na medida do possível, 

buscando estimular a participação do filho de forma a desenvolver autonomia, de acordo 

com a faixa etária; 

✓ Auxiliar o filho a organizar todo o material que usará no dia e verificar com ele as lições 

realizadas e tarefas na agenda. 

USO DO MATERIAL:  

- Organizar o espaço em um ambiente de 

estudo silencioso e iluminado, trazendo 

todo o material necessário e água; 

- Ter cuidado e organização com o 

material pessoal e escolar. 

 

TEAMS:  

- Colocar uma foto de rosto, que 

possibilite a identificação do aluno pelos 

professores. 
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FALTAS/PRESENÇAS: 

- Chegar à aula pontualmente e 

responder à chamada pelo chat ou pelo 

microfone; 

- Justificar faltas e comunicar problemas 

técnicos no dia do ocorrido. 

Obs: haverá registro de faltas no Portal 

Educacional, em todos os componentes 

curriculares. 

 

 

AVALIAÇÕES:   

- Os alunos são orientados pelos 

professores sobre instrumentos 

avaliativos, disponibilizados durante as 

aulas e/ou nos recursos do Teams; 

- Importante cumprir o tempo/prazo de 

entrega estipulado pelos professores; 

- Comunicar problemas técnicos e/ou 

ausências no dia da avaliação, a fim de 

justificar o ocorrido e agendar prova de 

faltosos.  

 

USO DAS CÂMERAS: 

Os professores solicitarão a abertura das câmeras em vários 

momentos, como conferência das tarefas, apresentação de 

trabalhos, dinâmicas das aulas e avaliações.  

Contamos com o incentivo dos alunos pelas famílias! 

Para melhor aproveitamento das aulas pelos alunos e organização 

dos professores, é importante que, nas aulas presenciais, somente 

fiquem “logados” os alunos que estiverem em casa. As famílias dos 

alunos que estiverem na escola não devem acessar as aulas no 

Teams. 

É importante a verificação dos equipamentos. 

 

Seja feliz e aproveite cada 

momento da vida! 


