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Apresentação
Prezado (a) Estudante,

O instrumento Guia de Netiqueta: para Estudantes
foi pensado e criado pela Equipr Multidisciplinar/Pedagogia do IFBA Campus

Paulo Afonso com vistas a orientá-lo (a) em
relação aos cuidados que você deve observar antes, durante e depois das aulas

online. Consultamos diversos referenciais teóricos e práticos em relação ao
assunto de netiqueta para fins do contexto de aulas síncronas e

atividade assíncronas no âmbito da educação a distância
que estão vivendo nesse momento.

Sem mais,

as Pedagogas

Aurelina Fernanda de Andrade Morais (Autora)
Isalete Bezerra de Alencar (Coautora)



MEDIDAS DE PREVENÇÃO - COVID 10

No atual contexto, as atividades a distância assumem caráter essencial, mas 
é preciso reconhecer que o ensino remoto tem limitações e não conseguirá

substituir a experiência escolar presencial. (Brasil, 2020)



Netiqueta:
Pode-se definir netiqueta como o conjunto de regras de 

comportamento de interação em ambientes virtuais. A palavra é 

uma aglutinação dos termos net (abreviação de internet) mais

etiqueta (normas que definem o comportamento na sociedade). O 

termo surge da necessidade de definir um padrão de 

comportamento para os usuários nos diversos ambientes e 

comunidades virtuais, como redes sociais, ambientes virtuais de 

aprendizagem, e-mails, chats, blogs, entre outros meios de 

comunicação. O termo netiquette foi criado pela norte-americana

Judith Kallos, consultora do Wordpress, em 1988 (MILL,2018).

Dicas

Reunimos cerca de 27 dicas
pedagógicas de como manter uma postura
ativa com base na interação em abientes
virtuais considerando as atividades não
presenciais emergenciais nos formatos

síncronos e assíncronos.



ORIENTAÇÕES

1. Atente-se para sua postura, suas roupas, seus trajes
e o que eventualmente possam aparecer em seu
cenário quando decidir aparecer na câmera;

2. Esteja conectado no horário marcado e realize 
testes de conexão e áudio com antecedência;

3. Antes de iniciar a aula online certifique-se que a 
câmera e o microfone estejam desativados;



4.
Prefira

utilizar fones de 

ouvido com 

microfones

embutidos;

5. 
Ao escolher o 

ambiente para 

assistir as aulas, 

é mais indicado

um lugar

iluminado e

silencioso;

6.     

Tenha um copo

com água ao lado;



7. Permaneça na sala de aula virtual até o fim da 
aula. Evite saidinhas;

8. Desligue o microfone durante as explicações
para não haver ruídos e interferências durante a
aula;



Uma imagem vale mais que mil palavras...
Confúcio 

552 e 479 a.C



9. Combine com o professor (a) momentos para que 
possa tirar dúvidas;

10. Utilize nas suas anotações: fluxogramas, 
gráficos, imagens, ilustrações e animações. Quando
for estudar de novo, ficará tudo mais fácil;

11. Em e-mails e fóruns identifique-se em suas
postagens e se comprometa a responder as 
mensagens que forem destinadas a você;



12. Ao usar um comunicador
instantâneo, nunca fuja do 
assunto. Diga algo, utilize o 
chat ou peça a palavra;

13. Em casos de cyberbullying durante a aula no ambiente

virtual: para que não se gere uma “guerra on-line”, lembre-

se que o objetivo da aula não é esse bem como as 

consequências deste comportamento;



14. Nas mensagens escritas, explore o seu
poder de síntese e escreva apenas o necessário;

15. Evite erros de ortografia, palavrões, ou sinais
de GRITOS (Fonte em caixa alta/texto escrito e 
maiúscula);



16. Os emoticons podem indicar um tom afetivo nas
mensagens colaborando para a aproximação entre os
participantes;

17. Faça críticas construtivas. Saiba como pontuar a crítica
que vai fazer para que ela não seja vista como algo negativo
ou tenha um efeito destrutivo para o receptor;

18. Caso busque outras fontes de informação na internet, 
lembre-se que é importante consultar sites variandos, revistas
eletrônicas, podcast, e vídeos atualizados;



21. Nos momentos que não estiver em aula online, 
aproveite para colocar os assuntos em dia. 
Resolva os exercícios na apostila, exercícios

extras, consulte as explicação do professor (a) 
gravada em áudio), produza textos, leia de livros, 

elabore de mapas mentais e outras
sistematizações diversas;

19. Quando cair a conexão, retorne para aula e 
entre sem fazer barulho;

20. Recorde que as avaliações durante o período
de aulas online, também devem ser entregues;

Evite deixar tudo para última hora;



A pirâmide de aprendizagem
Willian Glasser



22.
Cumpra os prazos de 

entregas das atividades;

24.    
Nos debates e 

seminários, respeite o 

limite de

exposição solicitado

pelo (a) professor (a);

23. 

Diversifique o modo como

vai fazer as atividades: 

explore fotos, vídeos,

áudios, textos escritos e 

até outras ferramentas 

Google, como o Docs e o 

Forms;



25. Crie grupos nas redes sociais, 
a fim de aumentar a comunicação

com seus colegas. É possível
disponibilizar materiais digitais e 
tirar dúvidas do grupo por meio

de aplicativos;
26. Cite a origem das fontes de 

pesquisa que utilizar para 
produção de seus textos;



28. Caso se sinta confortável, ligue a câmera
para interagir com o (a) professor (a) e a sua
turma;

27. O (a) estudante que participa das ANPE tem

o direito de não expor sua imagem para o 

professor e demais participantes da aula, apesar

de ser desejável pedagogicamente;



27. Procure a Coordenação de 
curso/área ou Equipe

Multidisciplinar/Pedagogia
do Campus para demais

esclarecimentos, caso sinta
necessidade! Vale lembrar que os 
serviços da Equipe Multidisciplinar 
estão funcionando remotamente! 

Acesse nossos meios de 
comunicação 

(site,portal,instagram,facebook,e-
mails,WhatsApp,etc) oficiais e fique 

por dentro!
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"A criatividade exige coragem."
Henri Matisse 1869 - 1954
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