
Bem Viver e Etiqueta na Net

Pequeno manual de dicas para as
Atividades Emergenciais Não Presenciais (AENP)



Bem vindos e bem vindas! Estamos iniciando nossa jornada
de Atividades Emergenciais Não Presenciais (AENP). Daqui

por diante teremos um intenso convívio através da
internet. Sabemos que a vida em tela é mais um desafio
que o isolamento nos impõe, por isso preparamos esse

pequeno material para ajudá-lo/a a ter um melhor
aproveitamento dessas atividades e o mais importante:

convivermos bem e estarmos bem.

Nessa pequena cartilha oferecemos dicas de ‘netiqueta’,
organização do tempo e bem estar.

INTRODUÇÃO



O ENSINO REMOTO E AS NETIQUETAS
O ensino remoto é uma alternativa que busca dar
continuidade às atividades escolares presenciais em
situações excepcionais como a atual pandemia da Covid-19,
ou seja, ¨alternativa para a continuidade das atividades
educativas, visando minimizar os prejuízos decorridos da
suspensão das aulas presenciais¨; (SANTO & DIAS-
TRINDADE, 2020, p. 163).
Nesse caso, utiliza-se meios digitais para dar continuidade a
essas aulas, para isso, é necessário seguir algumas regras
para que a comunicação ocorra de forma eficiente e
respeitosa para todos os envolvidos no processo, alunos,
professores e gestão acadêmica. No ensino remoto
emergencial são usados alguns ambientes virtuais mais
formalizados, que são especialmente configurados para
fins educativos, além da possibilidade do uso das redes
sociais, óbvio!
Como dito anteriormente, para uso dessas ferramentas
digitais, é necessário seguir algumas regras com o objetivo
de melhorar a comunicação virtual. Essas regras a serem
seguidas são denominadas netiqueta, que estaremos
abordando a seguir.

#PraCegoVer: ilustração de homem sentado sobre um 
globo terrestre com um laptop acomodado nas pernas



SABE O QUE É NETIQUETA E
QUAL SUA IMPORTÂNCIA?

Conhece aquela regrinha de jogar o lixo no lixo? Esperar na
fila até chegar sua vez de ser atendido? Parar em frente ao
sinal vermelho e esperar ele ficar verde para seguir? Todas
essas regras seguem o que denominamos como etiqueta

social, definida como um conjunto de regras de
comportamento dentro da sociedade.

Em tempos de pandemia e hipervirtualização das relações
humanas, temos como nova palavra de ordem a

“netiqueta”, sendo essa a junção entre dois termos
net(internet)+etiqueta, além disso, é definida como um
conjunto de boa maneiras que devem ser observadas e

cumpridas por aquele/as que frequentemente utilizam a
internet como meio de interação e compartilhamento de
conhecimento, de forma a proporcionar a todos, um uso

mais eficiente e agradável da internet.
Podemos considerar a netiqueta como um manual de

instruções que facilita a comunicação entre os indivíduos
no ciberespaço.

#PraCegoVer: ilustração de uma mulher em pé, 
em frente a um globo terrestre, ao seu redor, 

várias pessoas está conectadas através de uma 
rede de comunicação.



IMPORTANTE!!
Na maioria das vezes, nos 
comunicamos via internet e não
estamos vendo nem ouvindo a 
pessoa do outro lado da linha, 
com isso, não conseguimos inferir 
sobre os sentimentos e as ideias 
que estão nas entrelinhas daquela 
conversa, por esse motivo, é 
muito comum o surgimento de 
falhas na comunicação. Daí 
percebemos que o importante 
papel da netiqueta é exatamente, 
o de mediar essa comunicação, 
prezando por uma vivência virtual
harmoniosa.

#PraCegoVer: ilustração de uma mulher sentada no canto superior esquerdo 
de um aparelho celular com um computador no colo do qual sai uma linha 
pontilhada com um avião de papel em direção ao celular. No canto inferior 
direito um homem sentado numa poltrona tem um lap top no colo de onde 

aparece um balão de diálogo. Nos lados do celular círculos com ilustração de 
sapatos, etiquetas, nota musical e um balão de diálogo.



DICAS DE COMO TORNAR A INTERAÇÃO
MAIS AMIGÁVEL VIRTUALMENTE

Sabia que quando digitamos as 
palavras em maiúsculo significa 
que estamos gritando?
O uso de letras maiúsculas, na 
maioria das vezes, dá a impressão 
que a pessoa está brava ou 
irritada e gritando, porém nem 
sempre significa que o emissor 
está querendo chamar sua 
atenção.
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#PraCegoVer: no canto inferior esquerdo da página 
uma mão segura um megafone, no canto superior 

direito uma mulher olhando para tela do celular com 
expressão de aborrecimento



Dica 1: Evite utilizar 
letras maiúsculas, a não 
ser que queira realmente 
chamar atenção.

Dica 2: Você pode optar por usar 
palavras em negrito, sublinhada ou 
itálico para destacar a importância de 
sua fala.

Dica 3: Quando for escrever algum 
texto muito longo, opte por dividir os 
textos em blocos com subtítulos, se 
possível. Textos longos são cansativos 
e podem dificultar a leitura na web.

Dica 4: Ao enviar um texto, revise-o 
antes de enviar, observe 
especialmente a pontuação.

Dica 5: O uso de emojis e gírias, 
quando bem empregado, pode gerar 

uma aproximação e descontração 
entre as pessoas, mas procure usá-los 
como um complemento da fala, pois 
devido a incompatibilidade entre 
aparelhos pode ser que o emoji 
sozinho não chegue ao destinatário 
da forma correta. Mas tome cuidado, 
use com cautela.

Dica 6: Evite o uso de estrangeirismos 
nos ambientes virtuais de 
aprendizagem, pois nem todos sabem 
o que significa, mas se optar por usar, 
coloque a tradução.

Dica 7: Lembre-se que na interação 
online nem sempre o/a seu receptor/a 
se encontra nas mesmas condições 
que você: Evite ambiguidades na 
linguagem e não crie expectativas de 
respostas imediatas.

#PraCegoVer: lâmpada amarela no 
canto superior esquerdo da página



Dica 8 (Interação em Fóruns): É 
importante estar atento às orientações 
colocadas no fórum e ler atentamente as 
mensagens contidas nas discussões, 
buscando sempre trazer novas 
informações que venham acrescentar um 
maior aprendizado. Busque ser objetivo e 
não desviar do assunto, indicando qual 
mensagem está sendo respondida. Seja 
criativo!

Dica 9 (Participação em chats): Aguarde 
sua vez para participar, seja paciente e 
respeitoso. Evite erros, busque ser breve e 
objetivo.

Dica 10 (Participação em 
webconferência): Busque ser pontual, 
mas caso se atrase para a aula, evite 

interromper a fala do ministrante da aula 
e dos demais colegas. Ao realizar essas 
conferências é aceitável que o/as 
participantes desabilitem o recurso das 
câmeras, mas se você optar por utilizá-la, 
esteja atento/a para que elementos da 
sua intimidade sejam preservados, 
evitando situações constrangedoras para 
você e para o/as demais participantes. Na 
dúvida desligue a câmera. Lembre-se de 
desligar o microfone quando não estiver 
fazendo uso da palavra. Mesmo estando 
em casa, procure se comportar como se 
estivesse em sala de aula presencial, 
evitando assim, vestimentas que acabam 
gerando constrangimento 
para os/as participantes da 
aula ou para vocês 
mesmo/a.

Também precisamos seguir algumas regras e tomar alguns cuidados com 
relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, muito utilizados durante 
o ensino remoto emergencial.

#PraCegoVer: Lâmpada amarela no 
canto inferior direito da página



RESPEITO E AS CRÍTICAS CONSTRUTIVAS
Opiniões contrárias sempre surgem tanto física quanto 
virtualmente, mas no virtual é necessário ter um cuidado 
maior, lembre-se: nem sempre vemos quem está do outro 
lado. Portanto, é importante saber como se comportar e ser 
educado, evitando sarcasmos, ironias ou até mesmo 
agressividade. É importante lembrar que, ninguém é obrigado 
a concordar com seu ponto de vista, mas é necessário que 
todos se respeitem, afinal, você é responsável por suas ações.
Outra coisa muito importante é ter cuidado ao fazer críticas 
sobre determinado assunto para que as pessoas não sejam 
constrangidas.
Lembre-se que no ambiente digital há uma privação de 
muitos elementos sensoriais que complementam a fala ao 
vivo: tom de voz, pausas e ritmos. Mesmo quando estamos 
utilizando uma plataforma com vídeo, outras dimensões 
permanecem prejudicadas, a imagem das pessoas assume o 
tamanho reduzido da tela, as cores e tonalidades também se 
tornam diferentes. Portanto, procure ser cuidadoso/a ao 
enviar qualquer mensagem. Se estas mensagens são em tom 
de críticas a regra básica ainda é: Criticar no privado e elogiar 
em público.



ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E BEM ESTAR
No contexto da pandemia muito/as de nós 
já experimentamos sentimentos 
desagradáveis, entre eles medo, desânimo, 
cansaço, raiva, impotência, incertezas e 
ansiedade. Uma das principais sensações é 
a de que nunca conseguimos nos desligar 
do trabalho ou do estudo e que
passamos muito do nosso tempo em tela, 
seja trabalhando, estudando ou mesmo em 
atividades ligadas ao lazer. Em parte essa 
sensação se deve ao fato de que as 
atividades remotas não nos permitem uma 
delimitação de espaços e tempos. Pense 
em como deixar as tarefas mais
agradáveis, encontre um ambiente 
tranquilo, faça um suco, um chá ou 
simplesmente algo que te deixe mais 
confortável para a realização das mesmas. 
Uma dica é tentar organizar tempos, 
espaços e rituais que demarquem o início e 
o fim de cada tarefa. Incluindo atividades 
de transição entre uma tarefa e outra.

#PraCegoVer: desenho de uma pilha de 
livros multicoloridos sobre os quais 

senta-se uma pessoa de pernas 
cruzadas com um lap top nas mãos, 

dois livros abertos flutuam à esquerda e 
à direita da pessoa



Por exemplo: ao finalizar uma tarefa de 
estudo e antes de iniciar outra, podemos 
fazer um alongamento, mudar de
roupa, brincar com o animal de estimação 
ou simplesmente fechar os olhos e 
acompanhar o fluxo de sua respiração, 
conversar com amigo/as, ouvir uma música.
Enfim, desenvolva algo que marque essa 
mudança e lhe permita recuperar as 
energias físicas e mentais.
Não suprima momentos de lazer e repouso. 
O tempo de descansar faz parte do tempo 
de trabalhar.
E mais: Permita-se o humor e ludicidade, 
assim como o corpo, o espírito também se 
alimenta daquilo que lemos, ouvimos e 
pensamos. Procure assistir filmes leves e
humorados, brinque!

#PraCegoVer: De cima para 
baixo, à esquerda da página 
um relógio de parede, duas 
pessoas alongando-se, uma 

pessoa sentada no chão 
com um gato no colo

#PraCegoVer: De baixo para cima 
da página, uma mulher em cores 

dando um salto, ao fundo um 
escritório em preto e branco, uma 
pessoa com mochila nas costas 

caminha ao mesmo tempo que olha 
para celular, expressão de felicidade



Você pode considerar útil utilizar um 
Planner (Planner é uma ferramenta de 
planejamento e produtividade, muito 

útil para você que precisa de mais 
foco e organização pessoal e 

profissional. Com ela, é possível 
organizar compromissos, metas, 

prioridades, tarefas, fazer seu 
planejamento financeiro e até 

acompanhar hábitos). A internet 
oferece vários modelos de planners, 
mas você também pode improvisar 
utilizando sua criatividade. Em caso 
de muitas tarefas, estabeleça uma 

ordem de prioridades.

EVITE REALIZAR MAIS DE UMA
ATIVIDADE AO MESMO TEMPO

A superestimulação proporcionada 
pelas possibilidades de abrir várias 
abas numa mesma tela é uma 
tentação para quem deseja 
‘adiantar o lado’, mas fatalmente 
irá comprometer a atenção, a 
memorização e consequentemente 
a aprendizagem ou seu 
desempenho.
Além de intensificar a sensação de 
exaustão. O espaço também 
influencia nosso bem estar, sempre 
que possível realize suas AENPE 
num local silencioso, bem 
iluminado, arejado e confortável. A 
delimitação de espaço específico 
para as atividades online favorece 
a organização do tempo e das 
diversas atividades.

#PraCegoVer: Uma mulher e um 
homem em volta de cada um deles 

imagens de várias telas abertas, 
símbolos de cartas, caixas de 

diálogo e aviões de papel



Lembre-se que estamos todas e todos atravessando um momento difícil. 
Distanciamento físico não precisa significar solidão. Se você se sentir 
sozinho/a, triste, confuso/a, procure identificar as situações que lhe 

trazem essas sensações, isso pode te ajudar a fazer algo que evite as 
situações. Pedir ajuda também vale, mantenha-se sempre em contato 
com as pessoas queridas e/ou com profissionais de saúde. Sugerimos 

aos servidores e servidoras que procurem desenvolver um olhar sensível 
para com colegas e estudantes.

Da mesma maneira, estudantes devem lembrar sempre que servidores e 
servidoras mesmo sendo profissionais também atravessam dificuldades. 

Mais do que nunca a escuta e a empatia são necessárias.
Seja generoso/a consigo mesma e com os demais, exercite o elogio e a 

recompensa sempre que fizer qualquer avanço. Lembre que toda 
caminhada é feita de pequenos passos!

FINALIZANDO

#PraCegoVer: na margem inferior 
da página oito bustos de pessoas 

de diferentes raças sorriem
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