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Destaque ALI N.º 13 - abril 2020

 

   Vou ter aula! Que devo fazer? A ALI explica!

                            

Iniciado o 3º período com a necessidade de realização de ligações síncronas à escola,  
professores e alunos deparam-se com diversas situações novas.
Assim, neste folheto, apresentaremos algumas dicas que, consoante os casos, poderão ser  
tidas em conta ou não, por forma a que se consiga um melhor proveito nos momentos de  
ligação síncrona.

Sugere-se que:
- Escolhas um local bem iluminado.
- Evites objetos que revelem muito sobre a tua privacidade.
- Alertes as pessoas em casa de que a video-aula irá decorrer,  por forma a não te  
interromperem. 
- Te arranjes como se fosses para a escola.
- Prepares os materiais necessários para cada disciplina.
- Verifiques se o equipamento a utilizar tem bateria.
- Entres na plataforma à hora marcada e sejas pontual.
- Te identifiques (no perfil) com o nome e sobrenome habitual.
- Uses câmara, afastando-te, se possível, um pouco do computador, enquadrando a  
imagem.
- Desligues o microfone, de forma a evitar ruídos.
- Uses, preferencialmente, auscultadores.
- Ouças as orientações do professor.
- Cliques na função “levantar a mão”, para pedires a palavra e intervires  
(poderá ser uma opção).
- Aguardes autorização do professor para falares (e aí sim, ligas o microfone).
- Fales de forma audível e articules bem as palavras.

E não te esqueças de participar, esclarecer as dúvidas e colocar as questões  
sem receio!
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