
 

 

Normas de conduta nas aulas on-line 

 

Nas aulas on-line os alunos possuem contato com seus professores 
criando um momento de interação semelhante à sala de aula. Entretanto, 
acreditamos que, assim como no ambiente escolar, a existência de normas e 
regras e o respeito a elas são fatores imprescindíveis para a educação 
individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência saudável, 
produtiva, organizada e necessária para a formação dos nossos alunos. Nesse 
sentido, não podemos prescindir da efetiva colaboração e parceria família-
escola. 

Regras gerais de conduta para o acesso às aulas remotas: 

  Prepare-se para a aula virtual; organize seu vestuário e material 
escolar; 

  Esteja em um ambiente adequado; 
  Teste o acesso à internet previamente e acesse a Plataforma da Plurall; 
  Sempre acesse o Google Meet exclusivamente por meio do e-mail da 

Plurall, exemplo: usuario@escola.plurall.net; 
  Entre na sala de aula virtual, conforme o horário de aula; 
  Desative microfone; 
  Ative a câmera; 
  Evite distrações no horário de aula; 
  Siga os comandos dos professores; 
  Tenha tolerância e paciência com possíveis falhas tecnológicas e 

eventuais falhas pessoais.  
 

Orientações aos alunos: 

 Estamos lidando com uma nova ferramenta de aprendizagem. Desse 
modo, é fundamental a parceria da família, no sentido de acompanhar o 
processo, principalmente quando estamos tratando com crianças e 
adolescentes. 

  As aulas são para os alunos. Os responsáveis não devem interferir nas 
mesmas, mas estimular a interação entre professores e alunos; 

  A aula é uma simulação dos momentos presenciais da escola. Por esse 
motivo, não é permitida a intervenção e participação de pais, professores de 
reforço, etc. 

  Cuidado com práticas de bullying. Mesmo a distância, se de forma 
reiterada desrespeitar, ofender, apelidar, causando constrangimento ao colega 
ou ao educador, você será advertido e poderá ser suspenso, conforme o 
Regimento Escolar; 

  Aguarde o momento certo de falar. Na sala remota, assim como nas 
aulas presenciais, é necessário aguardar o momento certo para participar. 
Escreva o que vai falar, para ter mais segurança no momento da interação; 



 

  Trate somente de assuntos relacionados aos temas da aula. Evite 
distrações. Não faça uso da palavra para brincadeiras que fujam do assunto ou 
do conteúdo; 

  Procure o espaço adequado. Se desejar fazer críticas, elogios ou 
sugestões, faça por meio de ligações telefônicas ou por e-mail institucional; 

  Conscientizar é primordial. Incentive a participação da criança ou do 
adolescente nas atividades e procure conscientizá-lo(a) de que é fundamental 
ter atenção às aulas; 

  Aula dada, aula estudada, todos os dias. Terminada a aula, incentive 
o(a) aluno(a) a estudar diariamente, com a realização das tarefas propostas; 

  Não será permitido filmar ou fotografar as aulas: compartilhar link da 
aula on-line ou fornecer acesso à plataforma Plurall para outra pessoa. O uso 
indevido das ferramentas poderá resultar em penalidades disciplinares e, até 
mesmo medidas judiciais; 

  Proteção de imagens: professores e estudantes tem imagens protegidas 
por lei. É terminantemente proibido o uso das imagens de professores ou de 
colegas para qualquer forma de comunicação ou distribuição; 

  Não se distraia fazendo lanches ou outras atividades durante a aula, 
não fique conversando com seus colegas, na hora da aula em chat; 

  Lembrem-se que o chat é para tirar eventuais dúvidas, no caso de 
alguém ficar sem microfone, não é permitido postagens de “brincadeiras” no 
chat, caso isso venha a acontecer de forma sistemática o aluno pode vir a ser 
advertido ou até mesmo ser suspenso, conforme o Regimento Escolar. 

 

Estamos trabalhando intensamente em meio à essa situação adversa, 
sempre buscando proporcionar o melhor. Assim pedimos a cooperação de 
todos respeitando os itens acima. 

Desde já, contando com a parceria de todos e agradecemos a atenção 
recebida.  

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

 


