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Critérios de participação para aulas remotas 
 

1. Certifique-se das condições da câmera (obrigatório estar ligado, se não tiver câmera no PC, 

os responsáveis pelo aluno deverá entrar em contato com a coordenadora) e de áudio do seu 

computador ou Smartphone, bem como uso de fones de ouvido; 

2. Confira a qualidade (velocidade) de sua internet; 

3. O ambiente para as aulas remotas deverá ser um lugar tranquilo com boa iluminação, sem 

interferências (som), numa mesa com cadeira; 

4. Uso da camiseta do uniforme da escola (*); 

5. Mantenha seu material escolar por perto para consultas; 

6. O link (fixo) por dia, disponibilizado para as famílias (tabela semanal fixa). O(A) aluno(a) 

deverá ter o link ao seu alcance (imediato), pois o acesso deverá ser realizado tanto para a 

primeira aula do dia como para manter-se conectado às demais aulas remotas. Além disso, 

não se deve compartilhar com outras pessoas que não sejam de sua turma (*); 

7. Após o acesso, aguarde a chamada do(a) professor(a), com a câmera e o microfone abertos, 

só fechem com a permissão do(a) professor(a). O chat é exclusivamente para comunicação 

com o(a) professor(a). O uso inadequado pelo aluno resultará numa ocorrência disciplinar, 

com notificação aos pais/responsáveis; 

8. O horário das aulas da manhã das 7h às 11h30. E da tarde das 13h às 17h30. A tolerância de 

atraso dos alunos será SOMENTE de dez (10) minutos após o início da primeira aula. Os 

alunos, uma vez conectados, caso caia a conexão poderão solicitar sua reentrada na sala 

virtual, desde que seja autorizada pelo professor(a). 

Alunos atrasados para segunda e demais aulas não terão acesso. Quaisquer intercorrências 

os responsáveis deverão entrar em contato no seguinte número: 66-99212-5888/66-99927-

5565. Obs.: Avisar com um dia de antecedência sobre exames, consultas. A declaração de 

horas/atestado médico levar na secretária do Colégio ou escanear e enviar por e-mail para: 

secretaria.cebsj@fundacaoclaudinofrancio.com.br; 

9. O horário de intervalo será das 9h30 às 9h50, ou seja, com duração de 20, lembrando que o 

link deverá estar ativo; 

10. A presença do(a) aluno(a) na aula virtual (remota) é obrigatória. Toda aula será feito o 

registro dos presentes e ausentes, de acordo com o critério do(a) professor(a); 

11. As aulas presenciais serão transmitidas em tempo real, para os alunos que estarão em casa; 

portanto, não saia do link na troca de professores. Se precisar ausentar-se aguarde a chegada 

do(a) professor(a) em sala de aula; 

12. A postura do aluno nas aulas remotas deverá ser adequada, respeitando o professor e os 

colegas (*), inclusive situações de Bullying, conforme prevê a Lei 13.185. 

(*) Sujeito a sanções disciplinares. 

 
Sorriso/MT, 04 de março de 2021. 
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