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Expectativas do aluno 

● Os alunos devem estar em um ambiente apropriado, silencioso e sem distrações. 
● Os alunos devem usar roupas informais elegantes enquanto assistem às aulas remotas. 

A política de vestir-se para baixo está anexada para orientação. 
● Os alunos devem estar visíveis para a classe - vídeo e demonstrando atenção para a 

pessoa que está falando. 
● Os rostos dos alunos devem estar totalmente visíveis: sem capuzes, chapéus, óculos de 

sol, etc. 
● Os alunos devem minimizar as distrações minimizando outras guias do navegador, 

desativando notificações e evitando outros dispositivos durante as aulas remotas. 
● Os alunos devem silenciar quando não estiverem falando e usar a função de levantar a 

mão em Zoom para solicitar uma oportunidade de falar. Para o Google Meets, os 
microfones devem ser silenciados, a menos que o professor tenha chamado você ou 
tenha aberto o espaço para perguntas. 

● Procure ajuda quando necessário ou se estiver sobrecarregado (professores, 
orientação, diretores) 

● Use o Google Agenda para organizar as aulas 
● Demonstre o aprendizado com a conclusão das tarefas 
● Se você for desconectado do Zoom ou do Google Meets durante uma aula, você 

precisa fazer todos os esforços para fazer o login imediatamente novamente. Se após 
várias tentativas você não conseguir voltar, você precisará enviar um e-mail ao 
professor e explicar o que aconteceu e fazer o acompanhamento com eles sobre o que 
foi perdido. 

● Envolva-se com a sala de aula e use ferramentas (como fones de ouvido) para focar em 
vídeos instrutivos, etc. 

● Siga o Código de Conduta e demonstre etiqueta de aprendizado online. 
● Colabore com os colegas usando linguagem e comportamentos respeitosos 
● Use o equipamento conforme descrito na Política de Uso Aceitável. 
● Os alunos e pais devem ler o Manual da Abby Kelley Foster High School para 

informações adicionais e revisar a Política de Uso Aceitável, bem como outras políticas 
da escola. 

● Seja paciente e entenda que estamos todos juntos nisso e que vai ficar tudo bem.  
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