


2

Programação Visual
Frank Alves.

Imagens
Freepik



3

OLÁ, ESTUDANTES!

É tempo de recomeçar as aulas, superar dificuldades e vencer desafios. 
Trata-se de uma situação totalmente incomum, pela qual você e seus 
professores jamais passaram. Assim sendo, iniciaremos uma nova fase 
na rotina escolar e no modo de ensinar e aprender. Isso quer dizer 
que você continuará seus estudos e os seus professores continuarão 
a ministrar as aulas, porém de uma forma diferente daquela utilizada 
até então, pois o retorno às aulas em 2020 acontecerá de forma não 
presencial para todos os estudantes da rede pública de ensino do Dis-
trito Federal.

Esse retorno às aulas exigirá um grande compromisso de todos, profis-
sionais de educação, estudantes e seus responsáveis. Por isso, estamos 
buscando as melhores soluções possíveis e temos trabalhado muito 
para garantir o seu direito à educação nesses tempos de pandemia, 
mas ainda há muito o que fazer. Os conteúdos e objetivos de aprendi-
zagem estarão disponíveis por meio de:

PLATAFORMA VIRTUAL - É o ambiente oficial de comunicação com 
os professores da sua escola. As atividades colocadas na plataforma 
serão produzidas por seus professores. Você será orientado sobre 
como desenvolver as atividades propostas e terá a oportunidade de 
resolver exercícios e tirar dúvidas. É por meio da realização das ativi-
dades propostas que será validada sua frequência e verificada a sua 
aprendizagem. 

MATERIAL IMPRESSO - Para os estudantes que não tiverem condi-
ções de acesso à internet, a escola disponibilizará cópia impressa das 
atividades da Plataforma Escola em Casa DF. Os exercícios e avaliações 
impressos, uma vez respondidos pelos estudantes, deverão ser devol-
vidos, conforme orientações da unidade escolar, para que os profes-
sores possam realizar as correções.
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ATENÇÃO! É por meio das entregas das atividades propostas 
(na Plataforma Escola em Casa DF ou impressas) que será vali-
dada sua frequência e verificada a sua aprendizagem. 

ACESSO À PLATAFORMA

Para acesso à plataforma, você deverá utilizar o correio eletrônico que 
foi disponibilizado pela escola por meio do link:

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/

Serão criadas salas virtuais para cada turma, e seus colegas também 
estarão lá.

A seguir,  apresentamos as instruções de como você deve proceder 
para acessar a plataforma (o tutorial em vídeo está disponível no link:

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/como-acessar

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/
https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/como-acessar/
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• Acesse por computador ou celular o endereço https://gmail.com

• Digite seu correio eletrônico (e-mail) - @estudante.se.df.gov.br

Seu e-mail, via Google, 
tem o domínio

@estudante.se.df.gov.br

https://gmail.com/
http://estudante.se.df.gov.br
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• Digite sua senha.

• No canto superior direito, clique em Google Apps.

• Localize o ícone Google Sala de Aula e clique para acessar sua 
turma.

• Escolha o componente curricular que você quer acessar e clique 
nele. Por exemplo:  Arte.

• Leia as orientações de seu professor sobre como realizar suas 
tarefas.

Aparecerá AQUI o seu 
nome e e-mail
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DICAS IMPORTANTES PARA O ACOMPANHAMENTO 
DA PLATAFORMA:

1.  A primeira dica essencial é manter a rotina. Nosso cérebro está 
acostumado com as atividades do dia a dia, por isso  é importante 
manter horários definidos para as atividades do dia: para acordar, fazer 
as refeições, assistir às aulas, realizar intervalos, estudar e descansar.

2.  Realize as atividades propostas sempre no mesmo horário, to-
dos os dias da semana, para que no final de semana você possa ter 
seus momentos de lazer.

3.  Se possível, encontre um local tranquilo e reservado para o seu 
período de estudo e para fazer as atividades. Deixe ao seu alcance 
tudo que você vai precisar para o seu estudo: lápis, borracha, cane-
tas, caderno, blocos de anotações e livros. Ter o material próximo 
a você evita a necessidade de parar a todo momento para buscar 
algo e diminui a possibilidade de distrações.

4.  Programe-se para utilizar a plataforma e desenvolver as ativida-
des das aulas a que você assistiu.

5.  Feche todas as redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook,  
ou qualquer outra, e acesse a Plataforma Escola em Casa DF.

6.   Ao término de cada aula, faça pesquisas relacionadas ao assun-
to, busque respostas às suas dúvidas, troque mensagens com seus 
professores, esclareça dúvidas, peça orientações.

7.  Crie grupos de discussão com seus colegas, troque informações so-
bre as tarefas, sempre com o foco no que é preciso aprender e realizar.

8. Informe ao seu professor as possíveis dificuldades relacionadas 
à realização das atividades.

9. Defina suas metas e objetivos e, o principal, cumpra-as. Fazen-
do isso você aumentará sua autoestima e terá mais motivação para 
continuar.
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10. Fique atento(a) aos prazos de entrega de trabalhos agendados 
pela escola. Crie um calendário com as tarefas e os prazos de en-
trega. Não adie as tarefas, pois ficará sobrecarregado(a). Lembre-se 
de que sua presença e avaliação serão o  resultado da entrega des-
sas tarefas.
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AINDA TEM DÚVIDAS? ACESSE:

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/faq-perguntas-e-res-
postas/faq-duvidas-estudantes/

Esperamos que essas informações sejam úteis, mas certamente 
você terá outras dúvidas. Não espere para procurar informações 
junto à escola e aos seus professores.

Lembre-se: este é um ano letivo como nunca houve antes. É funda-
mental comprometer-se com a busca de soluções. Quanto mais co-
laborativos e responsáveis formos uns com os outros, mais rápido 
superaremos as dificuldades.

Caso tenha alguma dificuldade ou esteja passando por algum mo-
mento que necessite de auxílio e/ou apoio especial, procure a dire-
ção de sua escola e/ou demais integrantes da equipe escolar. 

Iremos, juntos, aprender e superar os novos desafios!!! Um ótimo 
retorno

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/faq-perguntas-e-respostas/faq-duvidas-estudantes/
https://escolaemcasa.se.df.gov.br/index.php/faq-perguntas-e-respostas/faq-duvidas-estudantes/



