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Este material foi elaborado com o intuito de auxiliar os alunos em uma postura adequada para 

as relações pessoais, na plataforma virtual de ensino e aprendizagem TEAMS da ETEC de 

Cidade Tiradentes. 
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Palavra do Orientador Educacional  

  

  

Olá, alunos e alunas da Etec de Cidade Tiradentes!  

  

  

Espero que todos vocês estejam bem, cuidando de si e de suas famílias!  

  

  

Gostaria de também em nome da equipe de gestão e da coordenação escolar, dar as boas-

vindas a todos vocês nessa retomada do nosso semestre, agora no ambiente virtual! Sabemos 

que desde o último dia 18 de março de 2020, passamos a viver uma realidade diferente, que 

não conhecíamos que foi o isolamento social provocado pela pandemia do COVID-19.  

  

 Tudo é novo para vocês e para nós, professores. Portanto, o meu convite, é para que possamos 

seguir juntos no ambiente virtual, com o mesmo empenho e determinação que iniciamos no 

começo deste semestre, quando estávamos reunidos presencialmente! Sei que para muitos, 

este novo ambiente será um desafio, tanto para alunos como para nós professores, e aqui 

gostaria de incluir também os seus familiares, porque agora estamos praticamente todos juntos 

neste mesmo ambiente virtual, no entanto, se encararmos isso como mais uma forma de 

aprendizado e com empatia ajudarmos uns aos outros, já teremos garantida metade da vitória!   

  

  

Contem conosco, e mais ainda, espero que possamos contar uns com os outros. Nós vamos 

conseguir! Vamos vencer este momento e quando pudermos estar juntos fisicamente, seremos 

com certeza pessoas melhores e mais fortes do que éramos antes de tudo isso! Então, deixo 

aqui meu abraço a todos e que sejam, muito bem (re) vindos!  

  

  

  

 

Até breve!  

Prof. Clederson Passos Alves 
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Orientações sobre conduta e utilização dos recursos na plataforma Teams:  
  

 Fique atento às orientações a seguir, pois elas o auxiliarão a manter uma boa relação nas 

aulas online.  

  

1. Seja educado:   

Não é porque você está em um ambiente virtual que você pode ser mal-educado. Cumprimente 

sempre as pessoas com as quais irá conversar, antes de começar o assunto em questão, 

exemplo “Olá, Bom dia e etc.”. Também no final    

  

2. Evite escrever em “caixa alta”:   

Na internet, quando se escreve algo em “caixa alta”, significa que você está gritando.   

  

3. Atenção na ortografia:   

As pessoas conhecerão você apenas pela sua escrita. Então, cuide das correções ortográfica e 

gramatical. É desagradável receber uma mensagem cheia de erros ortográficos.   

  

4. Evite palavrões e gírias:   

Sempre se expresse de forma clara e simples, com uma linguagem culta.   

  

5. Tenha cuidado ao expor suas opiniões, especialmente sobre assuntos polêmicos:   

Diferentemente de uma discussão ao vivo, suas palavras serão registradas e ficarão arquivadas 

em uma nuvem. Por isso, lembre-se de que o respeito é fundamental para o sucesso de uma 

discussão.   

  

6. Não utilize os emoticons e nem abreviaturas de palavras, como utilizado em WhatsApp:   

Diferentemente de uma conversa ao vivo, em que conseguimos perceber se a pessoa está 

brincando, se está feliz ou brava, no mundo virtual, não conseguimos perceber. E é para isso 

que os emoticons ou abreviaturas de palavras devem ser restritas, para que tenhamos 

tranquilidade e clareza junto as informações no portal.   

 

7. Evite postagens muito longas:   

Além de serem cansativas, não há motivo para usar 200 linhas em algo que poderia ser 

sintetizado em apenas 5. Lembre-se: seja claro e objetivo, sendo sempre fiel à ideia principal da 

sua postagem.   
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8. Sempre escreva o título do e-mail de forma breve e legível:   

Seja o mais sucinto possível no envio de um e-mail; coloque o título do e-mail de forma objetiva.   

  

9. Fotos de perfil no portal online:   

Tenha sempre bom senso em relação as fotos de perfil junto a plataforma, pois essa plataforma 

e educacional e não se trata de uma rede social. Também se lembre que todo o corpo docente 

da Instituição (Diretores e Coordenadores) tem acesso ao portal).   

  

10. Cópia ou Descrição de trechos da internet ou livros:   

Ao descrever ou formular uma resposta que já tem autor junto a futuros trabalhos no portal ou 

em atividades, deve usar sabiamente a regra de não esquecer de apontar de quem é o autor ou 

mostrar o local onde retirou o texto, para que não descreva como cópia não autorizada. Oriento 

ler sobre a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata da lei de direitos autorais para 

não incorrer em infrações relativas a lei de propriedade intelectual.  

11.  Acompanhamento aos alunos, solução das dúvidas/explicações: 

O professor só poderá fazer acompanhamento, tirar dúvidas, dar explicações ou 

esclarecimentos profissionais durante seu período de trabalho já estabelecido, portanto, 

tenham paciência em relação ao tempo de resposta.   

  

12. Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza: TÍTULO VI - Dos Direitos, Deveres e do Regime Disciplinar do Corpo 

Discente, CAPÍTULO III - Das Proibições, Artigo 104 - É vedado ao aluno: I - apresentar condutas 

que comprometam o trabalho escolar e o convívio social; VI - ocupar-se, durante as atividades 

escolares, de qualquer atividade ou utilizar materiais e equipamentos alheios a elas; VIII - 

praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas, ou ter atitudes 

que caracterizam preconceito e discriminação; XII – Utilizar das novas tecnologias dentro do 

ambiente escolar com o intuito de denegrir a imagem dos membros da comunidade escolar.  

  

13. Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza: TÍTULO VI - Dos Direitos, Deveres e do Regime Disciplinar do Corpo 

Discente, CAPÍTULO IV - Das Penalidades Artigo 106 - A inobservância das normas disciplinares 

fixadas nos termos dos artigos 103 e 104, deste Regimento, sujeita o aluno às penas de 

advertência, de repreensão por escrito, de suspensão e de transferência compulsória pelo 

Diretor de Etec.  

 

E lembre-se:  TUDO o que for realizado na plataforma, faça-o com responsabilidade, pois FICARÁ registrado e TODOS 

na instituição CPS terão acesso. Vamos evitar problemas de relacionamentos e possíveis situações, que possam ter 

como resultados advertência no âmbito escolar, responsabilização civil ou criminal, dependendo da situação.   


