
 

Registro, 27 de abril de 2020 

 PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES 

(Em consonância com o Regimento Interno das ETECs do Centro Paula Souza) 

ALUNOS 

Estamos iniciando o trabalho de EDUCAÇÃO em aulas online. Para 

isso, é importante apresentarmos algumas orientações 

apresentadas neste protocolo, muito necessárias para facilitarmos e 

otimizarmos o trabalho conjunto de professores e alunos e vice-

versa. 

 

1 Prepare- se adequadamente para as aulas do dia. Acorde cedo, 

como no presencial, em tempo de se alimentar, de vestir-se 

adequadamente e de preparar o equipamento de trabalho. 

2 Preparar-se adequadamente, significa usar roupas adequadas 

para o momento da aula, pois mesmo estando no conforto de seu 

lar, este é um horário de trabalho. Então, vista-se adequadamente, 

faça sua refeição antes de entrar em aula; não participe da aula 

comendo ou bebendo. Uma atitude como essa, poderá tirar sua 

concentração e também prejudicar a compreensão dos conteúdos 

trabalhados. E isso será observado pelos professores. 

3 Orientamos para que você tenha um “cantinho” reservado para o 

momento de suas aulas. Que você possa ficar concentrado, fora de 

interferências do ambiente e o mais confortável possível, sem 

relaxar-se completamente.  

4 É imprescindível que cada um cumpra seu horário de estudos. 

Acesse a plataforma TEAMS antes do início da aula, pelo menos 5 

minutos antes do seu horário.  

5 Cada componente de seu curso gerou uma turma/sala - ambiente 

virtual. 

6  As aulas on line terão a mesma duração (50 minutos para o 

diurno e 45 para o noturno), mas poderão ter uma redução do seu 
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6  As aulas on line terão a mesma duração (50 minutos para o 

diurno e 45 para o noturno), mas poderão ter uma redução do seu 

tempo de acordo com a necessidade do professor. Essa redução é 

para que tanto os professores quanto os alunos migrem de um 

ambiente para o outro referente à aula subsequente. 

6 Assim como nas aulas presenciais, além da frequência, a 

pontualidade também é muito importante nas aulas à distância. 

7 Tanto a frequência quanto a pontualidade serão registrados 

automaticamente no Sistema online,  observados e acompanhados 

da mesma forma que ocorriam no presencial. Mantenha-se 



conectado no tempo necessário e indicado pelo professor e 

acompanhe as orientações passadas por ele. 

8 Seja consciente de que estamos passando por um momento 

complicado, novo para todos nós, e isso exige esforço, 

responsabilidade e colaboração de todos. CONTAMOS COM 

VOCÊ. 

Especificamente com relação às normas técnicas do uso da 

tecnologia  da informação, algumas orientações também são 

necessárias. 

 9 As aulas online postadas pelos professores na plataforma TEAMS 

são de uso particular do professor. Elas foram colocadas 

exclusivamente para a ETEC de Registro. Por isso, não são 

permitidas gravações, cópias e/ou compartilhamentos sem a 

autorização do professor em outros ambientes e com outras pessoas. 

Para facilitar, os professores gravarão suas aulas e as oferecerão 

aos alunos com dificuldades de acesso à internet. 

10 As aulas virtuais são espaços de aprendizagem, portanto não use 

esse espaço para brincadeiras, piadinhas e outras atitudes. Cuidado! 

Algumas dessas brincadeiras podem ser entendidas como bulling 

virtual! Seja cuidadoso, respeitoso e atencioso com todos. 

Evite problemas!  Uma atitude inadequada ou desrespeitosa pode 

gerar uma punição de acordo com o Regimento Interno das ETECs 

do Centro Paula Souza, como por exemplo, a inabilitação do aluno 

para participar de algumas aulas. 

11 Tenha em mente de que muitos pais estão acompanhando as 

nossas aulas, portanto, eles visualizarão as interações inadequadas 

dentro dos espaços virtuais do TEAMS. Seja respeitoso! 

Estamos num momento de mudança de nossas atitudes frente à 

vida, frente ao mundo, frente ao outro! É preciso repensar nossas 

atitudes e visões de mundo. Precisamos ser mais conscientes de 

nossa importância em relação aos outros e o quanto nossas 

atitudes podem ajudar ou prejudicar as pessoas com as quais nos 

relacionamos. SEJAMOS PONDERADOS, EQUILIBRADOS. É 

PRECISO SABER BRINCAR!  

SEJAMOS PESSOAS DO BEM: AQUELAS QUE QUE 

ESTIMULAM, AUXILIAM E RESPEITAM O PRÓXIMO! 



Esperamos sua compreensão e desejamos um feliz trabalho!  

Equipes da  Direção e Coordenação da ETEC de Registro   

OBS: Em havendo a necessidade este Protocolo de Orientações 

para alunos poderá receber complementação e adequação 

posteriores. 

 

  


