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ORIENTAÇÕES QUANTO AOS TRAJES DE ACESSO  

À PLATAFORMA MS TEAMS 

 
 

Prezados Pais e Responsáveis, 
  

Com o propósito de propiciar aprendizagens significativas aos alunos, 

compreendemos a relevância do ambiente virtual adequado para que as essas possam ser 

viabilizadas. Sendo assim, informamos que conforme o documento “Boas Práticas de 

Condutas para as Aulas Remotas para Estudantes e Pais” direcionado às Escolas 

Assistenciais do Comando da Aeronáutica  por meio do excerto: 

 “Cuide do ambiente da família - A família estará ao vivo. Portanto, fiquem 

atentos ao ambiente, pois seu filho abrirá a câmera para participar da aula, e com 

isso, captará todas as ocorrências de casa (pessoas transitando com roupas 

inadequadas, onde podemos citar pijamas, roupas íntimas, entre outros), além da 

captação dos mais diversos ruídos (cachorros latindo, liquidificador, sons mais 

diversos, além de comentários diversos);  

 A aula é para o estudante - É preciso entender que a aula é uma simulação dos 

momentos presenciais que tínhamos. Por esse motivo, não é permitida a intervenção e 

participação de pais, professores de reforço e outros;  

 Atenção às normas - Oriente seu filho para a observância das normas e boas 

práticas acima. Atitudes inadequadas serão advertidas e o seu filho poderá perder o 

acesso à sala de aula virtual temporariamente. ”  

                    Torna-se pertinente ratificar que as orientações supracitadas para ingresso 

no ambiente remoto devem ser consideradas em caráter de urgência, tendo em vista que 

as salas virtuais são o ambiente virtual do colégio, necessitando dos mesmos critérios de 

apresentação pessoal. Ademais, devem ser consideradas as orientações contidas no site 

institucional referentes aos trajes de acesso ao CBNB.  

 

Certos da compreensão e participação de todos. 

Atenciosamente, 

DIVISÃO DE ENSINO. 


