Ensino
Remoto
Campus Crato

Como Participar?
Os/as estudantes que tiverem interesse em participar
do ensino remoto devem acessar o Q-acadêmico e
manifestar o seu interesse, marcando a opção:
( x ) Sim, aceito retomar minhas aulas na forma de
ensino remoto a partir do dia 27 de julho de 2020.
A adesão ao ensino remoto não é obrigatória.

Plataforma para as aulas
As aulas serão por meio do Google sala de aula
(http://classroom.google.com). A partir dessa ferramenta
professores/as e estudantes poderão interagir, devendo
o/a estudante, sempre que possível, acessar a plataforma
no dia e horária da respectiva aula da disciplina para fazer
as leituras e participar das demais atividades
programadas. No caso de impossibilidade de acesso no
momento da aula, o estudante deverá, tão logo seja
possível, assistir às aulas gravadas e consultar o material
disponibilizado pelo/a professor/a. As aulas poderão
ocorrer em outro horário, desde que esse horário seja
combinado previamente com a turma e divulgado no mural
da disciplina.

Como acessar o sistema?
O/A estudante deverá acessar o seu e-mail
institucional por meio do computador ou de outro
dispositivo móvel.
Existem duas formas do/a estudante participar de
uma turma:
1) Você recebe um código de acesso do/a
professor/a da disciplina ou
2) Você recebe um convite do/a professor/a da
disciplina por meio da opção Participar, no card na
Plataforma Classroom.

Tirando dúvidas!!
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Caso você tenha dúvidas
sobre os conteúdos ou
atividades, você deve falar
com o/a professor/a no
horário de seu atendimento
tira-dúvidas,
disponibilizado
para
atendimento individual ou
em grupo. Esse horário
será informado pelo/a
professor/a no mural da
disciplina.

No site disponibilizamos
alguns tutoriais sobre o
Google Classroom
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Se as dúvidas forem
quanto ao prosseguimento
do curso, você deve entrar
em
contato
com
os
coordenadores
dos
cursos,
ou
a
Coordenadoria
TécnicoPedagógica através do
email:ctp.crato@ifce.edu.br

Metodologia das aulas
Os/As professores/as poderão gravar previamente a aula e postála na sala virtual (aula assíncrona) ou realizar aulas ao vivo (aula
síncrona) com o uso do Google Meet, considerando que mesmo as
aulas ao vivo serão gravadas e postadas até o dia seguinte à
realização da aula.
Os/As professores/as poderão destinar atividades aos alunos/as,
como exercícios, projetos, pesquisas, estudos dirigidos, análise de
vídeo e documentários, seminário em grupo por meio do Google
Meet, arguições ou testes, questionários, produções textuais,
entre outras. Fique atento às atividades e, caso tenha dúvidas
quanto à forma de participação, deve perguntar ao/à professor/a.

Frequência
A frequência será contabilizada por meio de, pelo
menos, uma atividade semanal assíncrona, que será
solicitada pelos docentes aos estudantes.
Fique de olho nas atividades!!!
Em caso de alguma dificuldade na entrega, informe
ao seu/sua professor/a.

Avaliações
Serão considerados os conteúdos a serem estudados,
descritos no Programa de Unidade Didática da disciplina,
além das tividades avaliativas que já foram aplicadas
antes da suspensão das aulas, devendo ser elaboradas
somente as avaliações necessárias para a finalização da
disciplina, levando em consideração o Regulamento de
Organização Didática do IFCE (ROD): “no mínimo, duas
avaliações em cada uma das etapas”, conforme
estabelecido no §2º do artigo 97 e no artigo 101 do ROD.

Regras de
conduta

O/A estudante deve...

1) Cumprir os deveres estabelecidos no art. 185 do
ROD do IFCE;

2) Não promover ou aplicar práticas que causem
constrangimento a colegas e servidores, sob
quaisquer formas e meios, incluindo os midiáticos e
cibernéticos (art. 187, inciso IX do ROD);

3) Concordar que sua imagem e voz sejam utilizadas
apenas em momentos de interação necessária com
o/a professor/a e a turma, diminuindo sua própria
exposição (e de terceiros que estejam próximos),
reduzindo também os possíveis ruídos na aula por
conta de sobreposição de áudios;

Regras de
conduta

O/A estudante deve...

4) Concordar que seu áudio e sua imagem serão
compartilhados pelo/a professor/a somente com a
sua turma no ambiente virtual Google Classroom;

5) Comprometer-se em não compartilhar imagens
e/ou áudios dos colegas da turma com terceiros
(pessoas que não sejam integrantes da turma).

