
BATE BOLA – SEGUNDA EDIÇÃO

Preparamos uma segunda edição do Bate Bola, com perguntas e respostas, para 
atender às dúvidas frequentes coletadas nesse tempo de atividades remotas.

1. Como eu, responsável, posso ajudar meu filho na rotina de ensino Remoto? 
Apesar de estarmos enfrentando uma situação atípica e temporária, é 
extremamente importante que as nossas crianças e adolescentes percebam a 
importância do estudo contínuo e da manutenção da rotina escolar. 
Entendemos que este é um momento de união entre as famílias, maior 
convivência dos responsáveis com as crianças e adolescentes e lições 
valiosíssimas terão sido aprendidas por todos os lados quando o período de 
quarentena passar. Em paralelo a isso, a garantia de um ambiente de estudos 
adequado e o acompanhamento próximo às atividades não presenciais feitas 
pelos responsáveis demonstra a sua preocupação não só com o rendimento 
escolar e acadêmico, mas também com os estudantes e seus futuros! Sempre 
que possível, pergunte como estão os estudos e incentive-os a seguir a grade 
proposta (incluindo os intervalos é claro!). Só não se esqueça: use os outros 
momentos do dia para criar boas lembranças de tempos tão incertos com eles 
também! 

    2- Como eu acesso o Google Sala de Aula? 

O acesso ao Google Sala de Aula é sempre via Google,  a partir do Menu > 
Google > Classroom. Utilize a conta Google pessoal cadastrada e, no primeiro 
acesso, utilize os códigos enviados por email cadastrado pela família na escola 
e/ou no Portal do aluno – GVCollege.

Utilize o GUIA AVA ( no site do colégio) e, permanecendo a dificuldade, acesse 
os suportes divulgados no site. 

    3- Posso acessar o Google Sala de Aula pelo celular? 

 Sim, você pode baixar o aplicativo “Google Classroom” na loja do seu celular e ter        
acesso às salas com os seus professores. Porém, para a realização das tarefas, 
sugerimos que seja utilizado o computador convencional pela visão ampliada e 
condições de interação.

   4- Preciso salvar o que estou fazendo na sala virtual ou os arquivos são salvos 
automaticamente (cogitando se a internet cair)? 

Se o arquivo estiver salvo no computador pessoal, basta enviar novamente caso tenha 
tido algum problema.  Se for um documento criado pelo Google na própria plataforma, 
ele consegue editar antes de "marcar como concluído". 



 5- Como acontece a interação do estudante com o professor na plataforma?

 Como fico sabendo se tem tarefas postadas pelo professor? 

Para acompanhar as atividades orientadas pelo professor, entre na disciplina desejada; 
Clique na aba "atividades"; Nessa aba, estarão todas as atividades postadas pelo 
professor, mas atividades que ainda não foram abertas ficarão sempre em azul; Clique 
na atividade que precisa ser feita e, na sequência, clique em "ver atividade"; Nela, 
estarão todas as orientações e os anexos (se for o caso);

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020284

 Como respondo à atividade enviada pelo professor?
A tarefa do professor poderá ser orientada para a resolução na própria 
plataforma, seja para responder a um teste aberto ou com questões fechadas. 
Outra opção é a atividade vir orientada para a edição de um documento.
Veja nos links a seguir.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-
BR&ref_topic=9050121 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-
BR&ref_topic=9050121

 Como serão enviadas as respostas das atividades para o professor? 

 Do lado direito, tem uma caixinha "seus trabalhos"; - Ali você deve "Adicionar ou 
criar" (ou seja, subir do computador algum arquivo ou fazer pela própria ferramenta); 
após subir ou realizar a tarefa, clique em "marcar como concluída" para enviar ao 
professor. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?hl=pt-
BR&ref_topic=9050121

6- Vai dar matéria nova? E se meu filho tiver dificuldade? 

Na tela de envio de atividades há a possibilidade de o aluno enviar "comentário 
particular", e pode ser uma boa estratégia para que ele possa tirar dúvidas com o 
professor enquanto faz a atividade/assiste a um vídeo. Não necessariamente a dúvida 
vai ser esclarecida imediatamente, mas o professor responderá assim que ficar online 
novamente na sala virtual. 

A intenção é trabalhar novos conceitos com os alunos, por isso nas semanas 
antecedentes desenvolvemos roteiros de retomadas dos conteúdos. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020284
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-BR&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-BR&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-BR&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9073815?hl=pt-BR&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?hl=pt-BR&ref_topic=9050121
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?hl=pt-BR&ref_topic=9050121


7.  As aulas serão sempre em tempo real? 

Não em todos os momentos. Apesar da sala virtual ser on-line, ela não é ao vivo. Isso 
significa que o professor posta as atividades que os alunos precisam fazer e os vídeos 
que precisam assistir antes e o aluno, seguindo a grade que disponibilizamos, clica nas 
disciplinas nos dias estipulados. Os alunos receberão, também, uma comunicação do 
momento em que o professor estará na plataforma de forma on-line. Utilizando a 
ferramenta Google Meet, o professor programará com os alunos as aulas ao vivo.

É importante reforçar que está sendo computada a presença diária, em cada aula.

8- Os alunos poderão rever as aulas após o horário pré-determinado, até mesmo um 
outro dia? 

Sim. O conteúdo continua disponível para eles conforme o combinado com o 
professor. 

9- As aulas acontecerão na hora da aula deles? Exemplo, quem estuda de manhã, 
precisa estudar com a turma dele no período da manhã?

Nós disponibilizamos a grade horária do ensino não presencial com a divisão das 
diferentes disciplinas ao longo dos dias. Os horários deverão ser estipulados com a 
família, entendendo a nova rotina a que estamos nos impondo. A exigência da 
presença do estudante em tempo real,  na atividade ao vivo, é sempre programada e 
comunicada pelo professor. Àqueles que a participação ao vivo for dificultada por um 
motivo de força maior, a aula será disponibilizada, quando possível, na plataforma 
Google.

10- Os alunos farão prova online? 

Haverá avaliação e orientação de trabalhos conforme circular sobre a programação da 
1ª etapa/1º Trimestre e que poderá ser estendida e ampliada durante o período de 
ensino remoto. 

11- Não deixo meu filho usar computador, posso ver com ele? 

Respeitamos as regras construídas por cada família, porém, a utilização do 
computador nesse momento é essencial, constitui-se um instrumento que garante a 
continuidade do trabalho pedagógico. As crianças devem ser orientadas e 
acompanhadas, no acesso e manuseio da plataforma. No entanto, a condução e 
resolução de dúvidas sempre ficarão na responsabilidade do professor, em interação 
com o estudante. Recomendamos que seja dada a cada estudante a “liberdade de 
criação e experimentação de estratégias de aprendizagem”, com monitoramento 
recuado, à medida que forem sentindo-se seguros. A construção de autonomia 
permanece como uma meta fundante dos processos educativos mesmo que em 
cenários diferentes.



12- Funciona em Linux? Mac? Internet Explorer? Firefox? Windows XP? Depende 
mais do navegador que do sistema operacional. Vai funcionar em qualquer lugar, mas 
funciona melhor no Chrome.

13- Quando acesso aparece “Turma não encontrada”. O que fazer? O sistema acaba 
entrando automaticamente na conta de e-mail profissional ou mais usada que fica 
logada no seu computador. Para evitar esse equívoco você pode abrir uma nova guia e 
informar a conta de acesso para este trabalho. Para buscar respostas a essa e a outras 
dúvidas, acesse o link a seguir, que orienta a várias práticas e procedimentos.

 https://bit.ly/tutoriaisestudantes

14- Como devo proceder ao perceber que meu(minha) filho(a) apresenta dificuldade 
de aprendizagem?

Assim como no ambiente presencial, na sala virtual, os estudantes são encorajados a 
tirar as dúvidas com o professor, trazer perguntas qualificadas, parte do esforço 
também de dedicação aos estudos. Dependendo da condição de autonomia do 
estudante/faixa etária, a família poderá solicitar o momento com a equipe.

No acompanhamento do processo de desenvolvimento do estudante, outras ações 
poderão ser deflagradas envolvendo a Orientação Educacional: a produção de 
orientações de trabalho específico para pequenos grupos, reuniões remotas 
individuais com determinada família e /ou por turmas. Continue a utilizar os canais de 
comunicação com o colégio.

15- Mais além da experiência de aprendizagem cognitiva, como posso auxiliar 
meu(minha) filho(a), a crescer como pessoa e um(a) estudante em potencial?

Todo ambiente de aprendizagem se constitui como um espaço de relações entre 
pessoas/estudantes com orientações de valores e condutas diferenciadas. Muitas 
vezes, isso acaba por causar conflitos e gerar mal-estar entre os participantes e até 
prejudicar uma atividade que é coletiva. Também no ambiente digital, nos orientamos 
e cobramos as regras de convivência adotadas no Manual do aluno ( do conhecimento 
de todos).

Ao apoio da família, do ponto de vista da aprendizagem cognitiva, reserva-se o 
atendimento à expectativa do estímulo, da organização para o momento de estudos, 
da responsabilidade e cumprimento das tarefas. Quanto ao aprendizado das 
habilidades de convivência e de enfrentamento dos desafios, retomamos aqui os 
valores e demarcação de limites e respeito recomendados a todo cenário de 
convivência. Sugerimos que seja retomado o GUIA AVA- Guia Virtual de Aprendizagem, 
nos itens que dizem respeito às regras de funcionamento da sala de aula virtual ( aulas 
ao vivo e uso dos microfones) e às condutas esperadas para todos os envolvidos: 
estudantes, famílias e equipe educativa do colégio.

https://bit.ly/tutoriaisestudantes
https://bit.ly/tutoriaisestudantes
https://bit.ly/tutoriaisestudantes


16- Além da experiência de aprender de maneiras diferentes, o que o espaço virtual 
de aprendizagem favorece? 

O desenvolvimento da habilidade de conectar-se com o outro, de pesquisar, de 
desenvolver o gosto pelo estudo, de buscar fazer melhores perguntas e não apenas de 
construir respostas. De evoluir da condição: consumidor de tecnologia para o status de 
produtor de tecnologia. E, não menos importante que tudo isso, a possibilidade de 
ampliar o olhar, perceber o outro e fazer a diferença nesse planeta. 

Estamos nos esforçando para melhorar a cada dia na adaptação da docência nesse cenário que 
também para nós é novo. Contamos com a compreensão e parceria de cada um de vocês.


