
Maynard High School  
Remote Learning Conduta do Aluno e Protocolos  

 
Objetivos do MHS Plano de Aprendizagem Remota  

1. Para fornecer continuidade de aprendizagem em um ambiente remoto  
2. Para fornecer continuidade para funcionários e envolvimento dos alunos em um 

ambiente de aprendizagem remota que utiliza sistemas e processos existentes  
3. Para atender a Secretaria de Estado de Educação requisitos para fornecer uma 

educação equitativa e contínua.  
 
Expectativas do aluno  

1. Assuma a responsabilidade por sua aprendizagem, participando, completando o 
trabalho atribuído e respondendo às atribuições eprofessor solicitações dopor feedback 
em tempo hábil.  

2. Comprometa-se com a duração do aprendizado delineada na programação.  
3. Peça ajuda ao seu professor você está confuso com uma aula ou sente que está 

ficando para trás  
4.  Seja atencioso e gentil em suas comunicações online com seus colegas e professores. 

Todas as atividades online devem ser apropriadas para a 
5. Use a escola.tecnologia fornecida pela escola apenas para fins educacionais.  

 
Conduta do aluno  
Um lembrete aos alunos e pais / responsáveis de que, embora os alunos estejam envolvidos no 
aprendizado à distância, todas as expectativas de conduta do aluno descritas nos manuais do 
aluno e nas Comitê Escolar políticas doainda estão em vigor 
 
. Algumas políticas para manter em mente e revisar são :  

1. Todos os usuários da rede e equipamento do distrito devem cumprir em todos os 
momentos asescolas públicas de Maynard políticas de uso aceitável dasSC POL 603. 
Osescola recursos danão podem ser usados de forma inadequada, ilegal ou fraudulenta 
ou em violação da política.  

2. Por meio de seus procedimentos disciplinares existentes, a Maynard High School 
promove umambiente escolar ordenado e seguro que estimula o ensino e a 
aprendizagem. De acordo com esta política, os alunos são responsáveis por se 
comportarem de maneira responsável.  

 
 
Protocolos para engajar-se no aprendizado remoto apropriado  
 

1. Lembre-se de respeitar os colegas de classe e os adultos em todos os momentos. 
2. Lembre-se de “A Regra de Ouro”, tratando os outros da maneira como você deseja ser 

tratado.  

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/211650/POL603.pdf


3. Lembre-se, se você tiver dúvidas sobre algo - pergunte ao seu professor, eles estão 
aqui para ajudá-lo!  

4. Lembre-se de que seu computador É sua sala de aula por enquanto - então pergunte a 
si mesmo, eu escreveria / compartilharia / diria isso enquanto estivesse em minha sala 
de aula pessoalmente com meu professor e colegas? Se a resposta for 'não', 
provavelmente também não é apropriado para a sua sala de aula online.  

5. O que você posta online permanece online para sempre, então certifique-se de ter 
orgulho do que você compartilha - estará sempre lá! Depois que uma mensagem é 
enviada ao grupo, não há como retirá-la.  

 
Diretrizes para plataformas de aprendizado remoto  

1. Ao entrar no Meet / Hangout, silencie-se (se ainda não tiver feito isso).  
2. Quando você tiver uma pergunta, use o recurso de bate-papo e espere o professor ligar 

para você.  
3. Quando você tem algo a contribuir com o que está sendo dito, mas não é sua vez, use o 

recurso de bate-papo.  
4. Aguarde até que o professor chame você para ativar seu som.  
5. Apenas um aluno deve contribuir / falar por vez.  
6. Fique atento. Preste atenção ao seu professor ou outros alunos que estão falando.  

 
Protocolos para se engajar no aprendizado remoto apropriado Tenha uma  

1. conduta respeitosa com qualquer pessoa na plataforma de aprendizado remoto.  
a. É importante lembrar que seus colegas de classe e seu professor são pessoas 

reais que são afetadas por suas palavras (por exemplo, escritas, faladas, 
postadas).  

b. É essencial ter em mente os sentimentos e opiniões dos outros, mesmo que as 
opiniões sejam diferentes das suas.  

c. É fundamental pensar sobre o idioma que você escolhe usar e as mensagens 
relacionadas a essas palavras.  

d.  Faça uma pergunta a si mesmo: Eu diria isso se estivéssemos cara a cara?  
e. Lembre-se de que quando estamos nos conectando por vídeo, é muito diferente 

do que quando estamos em nossas salas de aula. Estamos nos vendo em 
nossas casas, o que é muito mais pessoal. Esteja especialmente atento ao 
modo como vocês tratam uns aos outros.  

f. Como se você estivesse em sala de aula, é proibido fazer vídeos ou fotos de 
qualquer interação com a turma, com os colegas ou com o professor. 
Obviamente, então, o compartilhamento ou a publicação de tais vídeos ou fotos 
também. Na verdade, pode ser ilegal fazer isso, porque é uma violação das leis 
de privacidade educacional.  
 

2. Seja paciente consigo mesmo e com os outros.  



a. Lembre-se de que essa experiência é nova para todos e que haverá uma curva 
de aprendizado à medida que navegamos no aprendizado remoto. Haverá 
também destaques memoráveis!  

b. É muito diferente de simplesmente falar com uma pessoa cara a cara. Ouça 
cada pessoa e use a área de bate-papo para colocar suas idéias ou perguntas 
enquanto espera.  
 

3. Toda a sua comunicação deve ser para fins educacionais e focada na tarefa em mãos.  
a. É fácil para um texto escrito ser mal lido ou mal compreendido. Escolha suas 

palavras com cuidado - nada é realmente privado online.  
 

Dicas / Lembretes 
1.  Leia tudo em voz alta antes de enviar e lembre-se de que ninguém pode ver sua 

expressão facial ou ouvir o tom de sua voz.  
2. O que você compartilha na plataforma de aprendizagem remota tem uma pegada digital 

e não pode ser desfeito: preste atenção ao que você compartilha.  
3.  Brincadeiras fora do assunto não são apropriadas durante o aprendizado remoto.  

 


