
Orientações para 
Alunos da EdN

• Vistam-se e preparem-se como se estivessem indo para a Escola. Tomem 
café da manhã.

• Estabeleçam rotinas para se engajar nas experiências de aprendizado 
(por exemplo, às 7h45 para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, e 
às 8h para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I.

• Encontrem um lugar confortável e silencioso em casa, onde poderão 
trabalhar de forma eficaz e com sucesso.

• Participem de todas as aulas e atividades planejadas, conforme 
informado nos Planos de Ensino a Distância dos Segmentos abaixo.

• Participem de todas as atividades on-line e off-line.
• Completem tarefas, atividades e avaliações atribuídas, incluindo o 

cumprimento de compromissos e datas de entrega, porque isso será 
considerado presença na aula.

• Completem as tarefas com integridade e honestidade acadêmica. Façam 
seu melhor trabalho.

• Comuniquem-se de forma proativa com seus professores, se não puderem 
cumprir os prazos ou se precisarem de suporte adicional.

• Colaborem com seus colegas no aprendizado deles, quando aplicável.
• Respeitem as regras estabelecida Manual de Pais e Alunos, incluindo;

• Política da Internet (pg. 55-58).
• Normas de Conduta Geral do Aluno (pg. 59-64) 

FAZER e NÃO FAZER quando os alunos participam on-line

Pensem antes de postar. 

Expliquem a sua opinião e usem exemplos para ajudar no entendimento 
de seus pontos.

Publiquem algo que promova discussão e demonstre profundidade de 
pensamento.

Lembrem-se de que é mais difícil saber quando algo é uma piada on-
line. Usem humor com moderação.

Não concordem com tudo que lerem. Isso leva a uma conversa chata. 
Discordem educadamente quando tiverem opinião diferente.

Não levem para o lado pessoal. Concentrem suas críticas em ideias e 
argumentos, não nos seus colegas.

Não tragam o lado de fora para si. Sem piadas internas, referências a 
pessoas que não estão na conversa ou comentários que vocês não fariam 
cara a cara.


