
 

 

 
GARANTINDO UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM NAS AULAS ACBEU ONLINE 

 
 

Caros alunos, pais e responsáveis.   

 

2020 foi o ano em que, de maneira inesperada, aulas online se tornaram uma realidade para muitos 

de nós. Em um cenário de tantas adversidades, cabe agradecer a confiança que tiveram em nós para que 

pudéssemos oferecer aos nossos alunos a oportunidade de continuar a aprender o idioma inglês e a 

desenvolver habilidades para melhor estudar e interagir em um ambiente remoto. 

 

Neste momento em que um novo semestre online se inicia, é preciso retomar as boas práticas e 

procedimentos aprendidos que, comprovadamente, favorecem uma melhor experiência de aprendizagem 

online, especialmente num projeto pedagógico comunicativo e interativo para todos. Vamos lá? 

 

 

BOAS PRÁTICAS A SEREM SEGUIDAS: 

 

1. O aluno sempre deverá, 5 minutos antes do início de sua aula, acessar seu Google Classroom, para:  

a. Verificar se há algum aviso do professor para o aluno ou sua turma.  

b. Obter o link de acesso à plataforma Zoom. Alertamos que os links são trocados 

periodicamente e sem aviso prévio por questões de segurança.  

c. Uma vez obtido o link válido para sua aula, se conectar à plataforma Zoom e SEMPRE colocar 

seu nome e sobrenome em seu perfil para identificação em sala. Isso facilita a interação entre 

professor alunos e entre os próprios alunos. Caso o aluno não saiba como fazer isso, o 

professor poderá auxiliá-lo.  

2. É importante que o Google Classroom esteja aberto durante toda a aula, caso o acesso ao mesmo 

venha a ser solicitado pelo professor.  

 

3. O aluno deverá: 

a. Organizar o seu material e equipamento antes do horário e ser pontual. 

b. Escolher um espaço tranquilo, roupas confortáveis e sentar-se de forma adequada. 

c. Buscar manter-se focado na aula e no que está acontecendo neste ambiente. 

 

4. O aluno deverá manter a câmera aberta durante toda a aula, por dois motivos principais:  

a. Segurança – ainda que o acesso à aula só seja possível através de um link válido, somente 

com a câmera aberta é assegurado ao professor verificar que somente seus alunos façam 

parte de sua aula. Com esta prática, acessos de terceiros, através de links compartilhados 

indevidamente, podem ser rapidamente impedidos. 

b. Acadêmico – é provado que o ensino de línguas utiliza recursos visuais, auditivos e de 

interação constantes, tanto entre professor e alunos, quanto entre os próprios alunos. Sem 

o contato visual, o processo de aprendizado sofre limitações! Há limitações técnicas, pois o 

professor fica impedido de monitorar, através da câmera, o aprendizado de seus alunos; os 

alunos por sua vez limitam sua possibilidade de interação e participação nas atividades 

práticas do uso da língua com seus colegas. Pontuamos, entretanto, que a maior limitação é 

a impossibilidade de VER o outro. A sala de aula, além de um ambiente de absorção de 

conteúdo, sempre foi um local de socialização e desenvolvimento das relações humanas em 

sua melhor essência. O distanciamento social imposto pelo momento não pode de forma 

alguma fazer com que seja perdida a humanização do processo de educação. Afinal de 

contas, foi sempre o olhar cuidadoso do professor que fez toda a diferença no ambiente de 

aprendizado, não podendo agora ser diferente! 

 

5. Quando terminar a aula, o aluno deve sair do Google Classroom. 

Estamos todos aprendendo a melhor lidar com o ambiente online. Esperamos contar com todos no 

uso destas práticas, especialmente, no uso das câmeras para que possamos continuar a nos VER e construir 

relações a partir deste olhar cuidadoso de todos para com todos.  

 

Atenciosamente,  

 

A Coordenação Acadêmica.  


