Coronavírus | Agenda Edu no
acompanhamento remoto dos alunos

Como todos sabemos, o Coronavírus foi anunciado como uma epidemia mundial e o
Ministério da Saúde do Brasil está orientando algumas escolas a se prepararem para
a possibilidade de aulas remotas. Para ajudar as escolas a superar esse momento de
crise, a Agenda Edu preparou um material com dicas de uso para educar os alunos e
acompanhar melhor as famílias nesse momento.

Algumas Funcionalidades
Atividades
A funcionalidade de Atividades pode ser usada
para que a escola oriente melhor as famílias
sobre o que e como devem estudar em casa
com seus filhos. A primeira dica é com
conteúdo, descrevendo de forma detalhada
todos os capítulos a serem estudados, ajudando
assim os responsáveis a orientar melhor os
alunos e não deixá-los sofrerem qualquer atraso
durante o processo.
Grave vídeos curtos sobre o conteúdo do dia
com dicas e participação dos próprios
professores. A escola pode utilizar plataformas
como Youtube, WeTransfer, DropBox e Google
Docs para hospedar os vídeos e enviar o link na
Agenda Edu para que o aluno possa entender
melhor o que deve ser estudado no dia.
Também podem ser anexados materiais com
atividades diárias, a escola pode colocar uma
questão resolvida para cada conteúdo, ajudando
assim o aluno a compreender melhor a matéria.

Comunicados
Na funcionalidade de Comunicados, a escola cria
a categoria News, publicando informações
oficiais do governo sobre os períodos de
quarentenas e mantendo os responsáveis
atualizados sobre a volta às aulas. Uma dica
importante é criar a categoria “Dicas de Saúde”
com orientações semanais para as famílias sobre
como se prevenir do vírus e até mesmo o que
devem fazer em caso de suspeita de infecção.
Outra categoria importante é “Dicas de Nutrição”,
onde a escola pode oferecer dicas de
alimentação saudável para que as famílias se
previnam do vírus, além de dar sugestões de
cardápio. Dessa forma, a criança que estuda em
tempo integral não vai sofrer quebras bruscas em
sua rotina alimentar.

Eventos
Em Eventos, você pode criar uma data para a
transmissão de uma aula online, com um
professor de sua preferência. A Agenda Edu
é parceira Google e pode transmitir via
hangout a aula ao vivo para todos os alunos
que estiverem conectados. Outra dica
importante é manter uma equipe online
durante a transmissão para tirar dúvidas.
Dica importante: Você pode criar um evento
diário para cada série/turma, com duração de
um turno completo, assim os alunos ficam
conectados no mesmo link de transmissão e
os professores se revezam para dar a aula de
sua matéria específica. É como se a sala de
aula estivesse dentro da casa de cada aluno.

Mensagens
É nessa funcionalidade que a escola manterá o
contato mais direto com as famílias, por isso é
muito importante organizar os horários da equipe
pedagógica, e em seguida criar os canais de
comunicação com as famílias.
A primeira dica de canal é o “Tira Dúvidas”, em
que os professores podem ficar de “plantão” para
tirar as dúvidas dos responsáveis durante o
estudo. É importante comunicar todas as
famílias sobre quem estará em cada plantão,
dividindo essa informação por segmento e turma
caso considere necessário.
Outro canal importante, principalmente para as
escolas que possuem Ensino Médio, é o canal de
“Correção de Atividades”, onde os alunos podem
enviar fotos ou até mesmo escanear as
atividades respondidas e a escola devolve com
dicas e orientações. É necessário deixar claro o
tempo de correção e a data limite de recebimento
dessas atividades.

Além dessas funcionalidades, a Agenda Edu conta com: Mural de Fotos,
EduPay, Diário, Cardápio, Ficha Médica e Central de Notificações. Tudo isso
para conectar escolas e famílias e transformar a jornada educacional.
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