
  

DICAS PARA APROVEITAR MELHOR  
AS AULAS POR SKYPE 

 

Prezados Pais, queridos alunos.  

Iniciamos hoje o nosso PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA.  

Após duas semanas de trabalho conjunto de EQUIPE, tivemos êxito em muitos pontos. Foram muitos 

elogios ao trabalho, parceria e companheirismo das famílias e alegria na participação dos alunos.   

Mas também verificamos que há algumas soluções e ajustes necessários que todos devem saber, 

para podermos ter aulas cada vez melhores. Vamos a elas: 

 

1. ANTES E DURANTE as aulas de Skype, TODOS os alunos devem desligar o microfone e a 

câmera. Apenas o PROFESSOR ficará com o microfone e câmera abertos, pois depois da aula 

vocês terão tempo NO CHAT para fazer perguntas e tirar dúvidas; 

2. Durante as aulas NÃO CONVERSE NO CHAT! Deixe para a hora que a aula terminar e utilize o 

espaço para esclarecer dúvidas com o professor; 

3. Cada grupo de Skype SÓ ACEITA 50 participantes. O número de alunos das turmas + o número 

de profissionais da equipe alcança este número em algumas turmas. Assim, PEDIMOS que 

CADA PARTICIPANTE DO GRUPO acesse o mesmo com APENAS 1 (UMA) CONTA; 

4. Embora cada grupo tenha um administrador, que o criou, NÃO É PAPEL DO ADMINISTRADOR  

identificar e retirar participantes que tenham mais de uma inscrição no Skype; cada aluno que 

se inscreveu mais de uma vez deve deletar todos os excedentes pois os grupos não podem 

ter mais que 50 pessoas, incluindo alunos + equipe.  Hoje esses excedentes foram um 

problema e, para resolver, é só cada um fazer a sua parte; 

5. Pedimos que não tirem fotos do grupo durante as aulas pois essa interlocução, desconcentra 

alguns alunos e, por ser um meio novo de comunicação entre nós, precisamos evitar ao 

máximo qualquer “ruído”; 

6. Orientamos que nenhum aluno remova qualquer colega, mexa em som, imagem do grupo. 

Somente o administrador deve realizar alterações no grupo! Repetimos, cada um deve fazer 

a sua parte; 

7. Para evitar mais atraso nas aulas, além daqueles que poderão ser impostos pela tecnologia, 

cada aluno deve chegar 10 minutos antes do início das aulas para não se atrasar e atrapalhar 

ao grupo, entrando depois da aula começada. Solicitamos as famílias que nos auxiliem nesse 

processo; 



 

 

8. Se a internet cair, não precisa ficar intranquilo ou desesperado. Vai melhorar. Além disso, os 

professores preparam semanalmente (e é postado diariamente) os CONTEÚDOS E 

PROPOSTAS de cada disciplina para que os alunos possam ter mídia (vídeos , links , jogos 

didáticos, slides preparados pelo professor....) e tarefas no livro/apostila ou feitas pelo 

professor para que os alunos possam ter todo o necessário para o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

9. Como sabem, não é permitido filmar ou gravar o professor em sala de aula, certo? O mesmo 

acontece no Skype! Não filme nem grave o seu professor. Se alguém o fizer, deverá ser ele 

mesmo!  Respeitem essa regra! 

 

Gostaríamos de finalmente lembrar que hoje percebemos como os nossos alunos e a nossa 

comunidade escolar está unida para FAZER DAR CERTO! Deixamos aqui o nosso sincero 

agradecimento. 

Fazer esse trabalho que estamos propondo é trazer algo novo para todos – escola, família, alunos. 

Causa receio do desconhecido a quem faz, pois quer fazer dar certo, mas entendemos que também 

causa ansiedade a quem recebe – alunos e famílias que nesse momento, estão sendo um pouco 

nossos parceiros de trabalho.  

 

Vamos vencer juntos esse objetivo! 

Grande abraço, 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 


