


Olá, Estudante!

Participar de aulas online está sendo um 
grande desa�o. Mas queremos ajudá-lo a se 
sentir mais con�ante e seguro nesse 
ambiente. Vamos lá?
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Parte da comunicação acontece nos chats e 
fóruns. Temos o direito de nos expressar 
livremente, mesmo que haja opiniões contrárias. 
Porém, é muito importante que alguns limites 
sejam respeitados, como o uso de linguagem 
agressiva ou desrespeitosa.

02COMUNICAÇÃO
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Planeje seu momento de estudo com 
antecedência, sempre alinhado com as atividades 
propostas pelo professor. Se possível, estabeleça 
um cronograma e metas. 

Durante as aulas é importante ter um local 
determinado para seus estudos e, de preferência, 
silencioso. 

Não esqueça do seu papel ao cumprir os 
combinados da turma e o contrato pedagógico.

03PLANEJAMENTO



A motivação é elemento chave para que você 
seja bem sucedido na sua aula virtual. É 
importante se responsabilizar pela elaboração 
de suas tarefas, para que seus trabalhos sejam 
entregues dentro do prazo e para que os 
debates em fóruns sejam produtivos.

04MOTIVAÇÃO
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Os métodos de avaliação podem ser diferentes 
do modelo presencial. Para entender melhor 
como você será avaliado, converse com o seu(s) 
professor(es). 

05AVALIAÇÃO



Caso você tenha di�culdades com a ferramenta / 
plataforma de aprendizagem, fale com seu 
professor, ele é seu principal parceiro de 
aprendizagem e está a sua disposição para ajudar 
no que puder. 

Pode acontecer de nossa equipe docente não 
saber esclarecer todas as suas dúvidas, incluindo 
questões de problemas técnicos, mas �que 
tranquilo, pois certamente seu professor irá te 
encaminhar para a equipe da Celso Lisboa mais 
preparada para te auxiliar com a situação em 
questão.

Além disso, lembre-se de usar o Chat no Portal 
do Aluno! Esse é um canal exclusivo para você e 
que te conecta diretamente com nossos 
pro�ssionais altamente quali�cados e prontos 
para te ajudar. 

06PROBLEMAS TÉCNICOS
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Muitas pessoas acreditam que, pelo simples fato 
de estar atrás da tela de um computador ou de 
um celular, o indivíduo que acessa a internet 
estará seguro com o anonimato sob a publicação 
ou, ainda, que não precisa se preocupar com as 
consequências de suas ações e omissões no 
mundo online. Queremos ressaltar aqui o cuidado 
que você deve ter com os materiais 
disponibilizados para as aulas. É proibido o 
compartilhamento, divulgação e apropriação dos 
materiais didáticos produzidos pelos professores.

07DIREITO DE IMAGEM



1. Ser educado. Dica: Antes de começar a falar, 
cumprimente as pessoas com as quais irá 
conversar;
 2. Escrever corretamente. Dica: Antes de enviar a 
mensagem, veri�que com calma e atenção o 
texto. É desagradável receber uma mensagem 
cheia de erros ortográ�cos;
3. Evitar palavrões e gírias. Dica: Menos é mais. Se 
expresse de forma clara e simples;

4. Ter cuidado ao expor opiniões. E lembre-se de 
que o respeito é fundamental para o sucesso de 
uma discussão;
5. Usar com moderação os emoticons. Eles 
existem para expressar as nossas emoções, mas 
usados em excesso podem até di�cultar a leitura;
6. Evitar textos longos.  Dica: Seja claro e objetivo, 
sendo sempre �el à ideia principal da sua 
mensagem. 

08VALE FAZER NO 
AMBIENTE VITUAL


