
 
 
 
 
 
 
 

Curitiba, maio de 2020 
INTERAÇÃO EDUCADOR/EDUCANDO 

Live da Turma 
 

Um dos pontos basilares ensino no SAGRADO – Rede de Educação é o desenvolvimento de 
competências interpessoais. O interacionismo é crucial para o desenvolvimento dessas capacidades 
comunicativas e está como ponto precípuo no que tange à proposta pedagógica da Rede. Destarte, 
mesmo neste momento de insegurança que estamos vivendo é imprescindível que a relação 
educador/educando seja mantida, ainda que online.  Assim, no 2º trimestre terá início as Live da 
Turma com o objetivo de realizar explicações de atividades e/ou correções das mesmas, sanar 
dúvidas, além de ser um momento de interação com educando. 

Deste modo, com o intuito de aumentar o alcance da aprendizagem o SAGRADO – Rede de 
Educação disponibilizará orientações referentes à forma mais adequada dos educadores 
conseguirem interagir com os educandos através do Teams. Até o momento, os educandos estão se 
comunicando com os educadores por meio do Chat – mensagem e esse procedimento irá continuar. 
Contudo, a comunicação ao vivo também é uma ferramenta importante que ampara nossos 
educandos neste momento difícil. 
 
Orientações básicas 

 Para que a interação por vídeo ocorra,são necessários alguns equipamentos: 
o Webcam; 
o Microfone (no computador ou avulso); 
o Fone de ouvido com microfone, caso o computador não tenha esse equipamento. 

 
Observações 

o Quem não tiver câmera no seu computador, pode participar da Live da turma, sem exibir 
sua imagem; 

o Quem não tiver microfone, poderá realizar perguntas por meio do chat de mensagem, 
durante a Live da Turma. 
 

Configurações para ingressar na Live da Turma (reunião) do Teams 
 

 O Serviço de Orientação Pedagógica (SOP), conjuntamente com os educadores, 
disponibilizarão as datas e horários em que a interação ocorrerá; 

 O educando conseguirá visualizar no item CALENDÁRIO do Teams, as datas e horários das 
Live da Turma, bem como nas POSTAGENS GERAIS; 

 Basta o educando clicar em INGRESSAR nos dias e horários estabelecidos para conversar 
com o educador e com toda a turma. 

 
Mais uma vez, o SAGRADO – Rede de Educação, demonstra em suas ações a preocupação 

e responsabilidade com a educação. Estamos todos unidos neste momento de adversidade e 
insegurança. Sejamos humildes e pacientes, façamos um esforço para conservar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz (Efésios 4: 2-3). 

 
SAGRADO – Rede de Educação forte nos resultados competente na formação. 

 
Atenciosamente, 

Ir. Luciane Taffarel Gomes 
Rafael Fernando Braga de Lima 
Gestão Pedagógica SAGRADO 

– Rede de Educação 


