
 

Porto Alegre, 08 de abril de 2020. 

                                   Orientações sobre as Videoaulas 

Estimado(a) Família(a)/ Aluno(a)! 

Entre as diversas aprendizagens que a situação atual nos impõe, muitas delas se referem às 

ferramentas digitais de comunicação. Dessa forma, nosso fazer pedagógico também está envolvido 

nesse contexto. Já partilhamos ideias, nos comunicamos, organizamos e disponibilizamos atividades, cada 

um do seu lar. Hoje, nossos alunos acessam ao material produzido pela Rede de Escolas São Francisco, 

disponibilizado no site, para seguirem suas rotinas de estudos. Entretanto, nosso cenário atual nos remete à 

necessidade de interação virtual com nossos alunos para esclarecer dúvidas e atender aos anseios 

característicos desta situação em que vivemos. Portanto, a partir da próxima semana (13.04), será 

organizado um cronograma de videoaulas (estará disponível no final de semana),  onde o professor terá 

a oportunidade de se encontrar com seus alunos através de uma ferramenta digital, para complementar o 

trabalho que vem sendo realizado com as atividades domiciliares. O aplicativo utilizado será o MEET 

HANGOUT, que poderá ser acessado de duas formas: celular (baixando o app Meet Hangout) ou pelo 

computador (que possua alto falantes ou entrada para fone de ouvidos, microfone e webcam). É 

necessário possuir uma conta do Gmail para acesso (Celulares Android já tem). 

Assim, seguem algumas orientações e dicas importantes: 

1.      O acesso pelo celular necessita do app Meet Hangout - baixe-o na loja de app do seu 

dispositivo. 

2.      Se for pelo computador, certifique-se de que tudo esteja ativado: alto falantes, microfone e 

webcam. 

3.      Acesse no SITE (www.redesf.com.br) o CRONOGRAMA de aulas. Cada horário e 

professor terá um LINK que servirá para o acesso à videoaula. Apenas clique no link e siga os 

passos na hora certa.  

4.      Cada professor estará à disposição da sua turma em um horário combinado, autorizando os 

acessos, conforme os alunos forem clicando no link. O tempo estimado de cada videoaula será em 

torno de  40min a  60min, conforme o cronograma de horários que será disponibilizado no site. 

5.      Como o professor será o mediador, é importante seguir as combinações que serão feitas 

por ele. Será solicitado que os alunos desliguem o seu microfone enquanto estiverem assistindo á 

aula, ativando-o apenas quando for falar (isso diminui o ruído). Sugere-se que o aluno se inscreva 

no chat para receber a palavra e que só fale quando for autorizado pelo professor. Nessa videoaula, 

os professores abordarão apenas questões relativas a sua aula, a sua disciplina.  Este é o momento 

de atendimento exclusivo aos alunos. Se houver dúvidas sobre questões administrativas ou 

financeiras, ou algum esclarecimento do âmbito pedagógico, entre em contato pelo e-mail oficial da 

Rede (redesf@redesf.com.br). 

6.      Além de um contato para conversar sobre as expectativas e a atual situação, haverá uma 

correção comentada das atividades disponibilizadas. Mas não se preocupe se isso não ocorrer 

tudo no primeiro encontro. 

http://www.redesf.com.br/


 

 

 

7.      Certifique-se de estar conectado à internet e prepare um local adequado para participar da 

videoaula. Se por acaso houver intercorrências, fique tranquilo. Os empecilhos para a comunicação 

fazem parte desse momento.  

8.      Acompanhe o cronograma que será disponibilizado no site da Rede para saber qual 

TURMA e DIA você terá a aula. Se possível, entre na videoaula uns minutos antes para confirmar se 

está tudo certo. 

9.      Contamos com a compreensão de todos para esse formato de Videoaula. Somos todos 

aprendizes. 

10.   IMPORTANTE:  

a) Na semana do dia 13 a 17 de abril, não serão postadas  atividades domiciliares no site,  

pois será oportunizada aos alunos a interação para retomar atividades, esclarecer 

dúvidas, complementar explicações. É importante que os alunos tenham consigo os 

materiais trabalhados nas semanas anteriores (do dia 23 de março a 08 de abril), com 

as atividades realizadas e seus apontamentos para revisar com os professores. 

b) A partir do dia 20 de abril, retornaremos com as atividades domiciliares no site, 

complementando-as com as videoaulas. 

  

Atenciosamente! 

Equipe Pedagógica da Rede de Escolas São Francisco 

 

 


