Car@ Estudante,
Na segunda-feira (06/07), entraremos em uma nova etapa do nosso ensino não presencial,
utilizando o Google Sala de Aula (Google Classroom) e o Google MEET, por isso, precisamos que você
tenha seu e-mail institucional.
Se você ainda não sabe o seu e-mail @estudante, poderá obtê-lo, falando com o
representante de sua turma ou entrando em contato com o CEM 02.

Feito isso, você estará na sua turma virtual!

● Baixe o aplicativo ou acesse o site do Google Meet (https://meet.google.com/) e entre nos
links das videoaulas ao vivo disponíveis no cronograma semanal a ser divulgado
posteriormente.
● Acesse o Gmail com o seu e-mail institucional e acesse o Google Meet.
● Clique no link da Aula ao Vivo.
● Lembre - se de desligar o microfone antes de entrar na sala de aula virtual.
● Com o e-mail institucional, o estudante participa sem precisar pedir permissão ao
professor.

Depois de fazer todas essas etapas, você pode aproveitar os conteúdos e materiais que
serão publicados no Google Sala de Aula. Além disso, poderá interagir com os seus
professores e colegas de escola.
Bons Estudos.

CONDUTA NO GOOGLE SALA DE AULA

RESPONSABILIDADES E NORMAS DE CONDUTA DIGITAL

COMUNIDADE CEM 02
(direção/ professores/ coordenadores/orientadores/ estudantes)

1. Manter o padrão de respeito ao outro assim como fazemos no presencial, portanto postagens com
conteúdos preconceituosos não serão tolerados;

2. Caso presencie algum comportamento desrespeitoso, grosseiro ou inadequado, comunicar
imediatamente ao professor ou ao orientador;

3. Evitar conversas dentro da sala virtual que não sejam sobre a disciplina.
4. C
 hecar sempre a veracidade de qualquer notícia e informação antes de postar ou disseminar na rede;
5. Respeitar os direitos de propriedade das fotos, arquivos, vídeos e qualquer material que for postado;
6. Tenham cuidado com as senhas. Não permitam que terceiros tenham acesso ao ambiente virtual e
aos arquivos do CEM 02 de Ceilândia

7. É estritamente proibido:

o C
 ompartilhar fotos ou informações pessoais de terceiros, a não ser em contexto apropriado e
com a devida autorização;
o U
 sar palavras de baixo calão dentro das turmas e tópicos;
o I dentificar-se de forma falsa/ enganosa;
o T
 irar prints e expor informações pessoais;
o C
 olocar em risco a segurança de participantes da atividade.

CONDUTA NO GOOGLE SALA DE AULA

RESPONSABILIDADES E NORMAS DE CONDUTA DIGITAL

ESTUDANTES CEM 02
1. A
 companhar de forma assídua as grades, calendários e comunicados do CEM 02;
2. T
 ratar todos os conteúdos e tarefas com seriedade, executando-as dentro dos prazos;
3. R
 ealizar as atividades e enviar as evidências de aprendizagem na sala virtual para correção;
4. T
 irar dúvidas das disciplinas com os professores nos encontros presenciais/ plantões;
5.

Usar

o ambiente virtual (Google Sala de Aula/ MEET – aula ao vivo) como uma extensão da sala de aula para

dar continuidade ao ano letivo;
6. E
 xecutar a rotina de estudos proposta pela escola;
7.

Caso

o estudante haja de forma desrespeitosa ou atrapalhe o andamento das atividades, tanto na Sala Virtual

quanto nas aulas online, a coordenação disciplinar entrará em contato com a família e tomará as medidas cabíveis
em cada circunstância, conforme prevê o Regimento Escolar;
8. E
 m caso de dificuldade de ordem técnica (equipamento/ internet), comunicar imediatamente à escola.

DÚVIDAS FREQUENTES
Posso acessar o Google Sala de Aula pelo celular? E o Google Meet?
Sim, você pode baixar o aplicativo “Google Classroom” e o aplicativo “Google Meet” na loja
do seu celular e ter acesso às suas turmas.

●
●
●
●
●
●
●

 omo serão enviadas as respostas das atividades para o professor?
C
Entre na TURMA VIRTUAL;
Clique na aba "atividades";
Vá ao tópico de cada disciplina e veja o que foi solicitado.
No tópico de cada disciplina, estarão todas as atividades postadas pelo professor.
Clique na atividade que precisa ser feita;
Nela estarão todas as orientações mais anexos;
Siga as orientações, faça a atividade e clique em ENVIAR.
Aulas de PD?
No primeiro bimestre, a avaliação/ frequência das disciplinas de PD serão redirecionadas
para o projeto Jornada das Profissões, conforme carga horária a ser divulgada na próxima
semana.

