Check list boas práticas online
Antes da aula
✓ Checar ambiente – escolher lugar adequado, silencioso, de preferência num
canto ou com fundo branco;
✓ Cuidado com poluição visual do seu ambiente;
✓ Cuidar da iluminação, testar luminária ou ring light;
✓ Se for usar luz natural, manter computador de costas para janela;
✓ Testar seu audio do microfone;
✓ Camera de video na altura olhos;
✓ Preferencialmente o cabo internet conectado direto no computador para melhor
conexão;
✓ Checar se todos equipamentos estão com suas baterias conectadas na
tomada;
✓ Colocar aviso na porta do local da aula: “Estou gravando”;
✓ Ir ao toillet antes de comecar a aula;
✓ Pegar seu copo de água.
Durante a aula
✓ Iniciar deixando claro para a turma que o sucesso da aula depende de um
trabalho de equipe;
✓ Esclarecer o objetivo esperado que a turma alcance;
✓ Criar oportunidades para integração entre os estudantes;
✓ Procurar relacionar a teoria apresentada a uma série de exemplos ou
exercícios, utilizando situações do cotidiano;
✓ Selecionar e recomendar as fontes de consulta;
✓ Boas-vindas aos alunos. Pode fazer essa agenda no PowerPoint e compartilhar
com os alunos, informando: as atividades; os momentos de videoconferência; e
os horários dos intervalos e/ou almoço;
✓ Pedir a todos que mantenham o microfone desativado e só o ativá-lo quando
for falar;
✓ Pedir a todos para habilitar a câmera para a aula ser mais proveitosa;
entretanto, se não tiver câmera ou se não puder ativá-la, não tem problema. O
que importa é a participação!;
✓ O chat será usado, mas o foco é falar, ouvir, assistir e realizar as atividades;
✓ Digitar o seu nome e sobrenome no Zoom, para facilitar a identificação;
✓ Para participar, expondo a opinião, utilizar o recurso da mãozinha ativada;
✓ Caso as atividades tenham a proposta de trabalho em grupo, informar que eles
serão separados em grupo no momento certo.
Após a aula
✓ Postar link da gravacao (se houver);
✓ Os materiais (caso tenha) pode estar disponibilizado na plataforma de sua
escola. Ou então, disponibilize os materiais: links de vídeos ou de artigos e
matérias; arquivos para leitura; estudo de caso, exercício ou atividade.

“Você pode ter idéias brilhantes, mas se não conseguir transmiti-las,
elas não o levarão a lugar algum.” Lee Iacocca
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