
COMO ACESSAR AS AULAS VIRTUAIS: AULAS ON-LINE e VIDEOAULAS? 

            Como fazer? 

1- Instalar o Skype no celular, notebook ou computador (é melhor no computador/notebook); 

2- Ter uma conta no Skype; 

3- Adicionar nos contatos o endereço dos professores da turma (estão disponíveis no site do Luterano 

- “Materiais complementares de Estudos” – Canais de comunicação Professores e Estudantes - 

https://www.luterano.com.br/materiais_estudo/canais-de-comunicacao-estudantes-e-

professores/); 

4- Observar nos Roteiros de Estudos (disponíveis semanalmente no site do Luterano - 

https://www.luterano.com.br/licao/ ) os dias e horários das aulas “ao vivo”; 

5- No dia e horário agendados, o responsável/aluno cadastrado na lista de transmissão do WhatsApp, 

receberá um link para ingressar na chamada.  Os links das chamadas seguintes, receberão pelo Skype; 

6- Os professores iniciarão a aula “ao vivo” no horário marcado; 

 

  Vamos entender melhor: 

• Aula on-line:  é indicada no Roteiro de Estudos e os professores farão a aula “ao vivo”, com 
conteúdo pedagógico e esclarecerão dúvidas; a aula ficará gravada (Canal do Colégio Luterano 
no Youtube) para quem quiser assistir posteriormente ou não puder acompanhar no horário 
indicado; 

• Videoaula:  a aula é gravada pelos professores do Luterano (Canal do Colégio Luterano no 
Youtube) ou pelo Sistema Positivo de Ensino (SPE – www.specomvoce.com.br); é indicada no 
Roteiro de Estudos, mas não é “ao vivo”, é possível assistir no momento que achar melhor, mas 
pedimos que assistam no horário indicado no horário diferenciado. 

 

Para que haja uma boa interação e aprendizado, é importante seguir algumas regras: 

 

1- Desligar câmeras e microfones durante a chamada e só habilitar quando o(a) professor(a) orientar; 
2- Não conversar durante as explicações dos conteúdos nas aulas “ao vivo” Após a explicação, os 

professores esclarecerão as dúvidas. Eles combinarão como será este momento, se será com o 
microfone aberto ou pelo chat. 
Dica: anote a dúvida em uma folha e, no final da explicação, quando o professor liberar câmera e 
microfone, o aluno esclarece a dúvida. É necessário que fale um por vez, caso contrário, a aula não 
será produtiva e eficaz. Também é possível chamar o professor individualmente pelo Skype ou 
mandar um e-mail com a dúvida para o professor esclarecer. O professor responderá no horário de 
aula dele. 

3- No término da aula, é só encerrar a chamada e ficar atento as próximas aulas “ao vivo”! 
4- O professor coordenador de sala marcará com a turma uma videochamada posteriormente, as 

mesmas regras servem para ela, porém, como é um momento mais descontraído, é muito 
importante o aluno esperar a vez de falar e de ouvir uns aos outros. O professor irá combinar uma 
forma de todos falarem. 
 
Há momentos de instabilidade no sinal da internet devido ao grande fluxo de acesso, por isso, 
poderá haver queda na conexão.  Se isso acontecer, acesse a aula “ao vivo” novamente, ingressando 
na chamada novamente. 
 

       Lembre-se, nesse período de isolamento social, estamos todos aprendendo uma nova forma de 
ensinar e aprender. Sabemos que não é igual a presencial, mas é necessária para o momento. Vamos 
errar, corrigir, treinar e refazer várias vezes na tentativa de fazer o melhor. Faça o que for possível, é 
muito importante que o aluno realize o máximo que puder das atividades indicadas no Roteiro de 
Estudos. Estamos juntos! Juntos somos mais fortes e, calma, muita calma nessa hora! Isso tudo vai 
passar e nos reencontraremos presencialmente no Colégio Luterano! 
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