Já pensou em criar Regras para grupos de sala de aula no Whatsapp? cada vez mais a
tecnologia precisa se tornar mais e mais parte de nossas aulas e do nosso dia a dia em geral,
de forma geral a tecnologia muda a forma de ensino e de aprendizado então ter um grupo
da sala de aula no whatsapp vai fazer a diferença.
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Porém é necessário que existam regras pensadas para que este tipo de grupo não se torne
um problema e possa de verdade ser uma parte funcional do aprendizado sem ser utilizado
apenas como mais uma forma de distração para os alunos.
Nesse artigo vamos ajudar você a trabalhar melhor com esta ferramenta ao pensar juntos
em regras que podem fazer toda a diferença em sala de aula e vão te ajudar a manter
alunos, pais e professores em equilíbrio.

Olá! Tudo bem?
Sou a professora da turma. Após esse longo período que precisamos ficar afastados,
retorno com muita alegria o nosso contato.
Para que eu consiga atende-los da melhor maneira possível, alguns combinados serão
necessários e conto com a colaboração de vocês.

Segue os combinados:
1 – Nosso contato será feito por esse canal. Esse grupo é de transmissão. Então o grupo
ficará fechado para facilitar a chegada de informações e atividades para os alunos,
evitando assim que as mesmas se percam no meio das conversas ou dúvidas das crianças;
portanto, caso precise me enviar mensagem, pode iniciar uma conversa no particular (no
privado) nesse número que estão recebendo esse recado;
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2 – Por favor, registrar vídeos curtos de até 1 minuto ou fotos da criança realizando
as atividades propostas. Depois envie no privado para deixar arquivado;
3 – Estarei respondendo as mensagens sempre que possível, provavelmente no
horário da manhã (de segunda-feira à sexta-feira), pois tenho outras demandas pela
própria escola, como reuniões, planejamentos e formações. Solicito paciência para as
minhas devolutivas;
4 – Responderei apenas as mensagens de texto e áudio. Não atenderei ligações;
Com o passar dos dias vamos nos adaptando e encontrando a melhor maneira de atender
cada criança/responsável dentro das possibilidades que temos no momento. Tudo é novo!
Acreditamos que dará certo, faremos uma parceria com o objetivo de atender nossas

crainças com qualidade. No mais, se cuidem e contem comigo.
Fiquem com deus!
Atenciosamente, professora.

Regras para grupos de sala de aula no
Whatsapp – FAQ
Vamos aproveitar esta oportunidade para tirar algumas dúvidas sobre como melhor
trabalhar este tema em sala de aula.

Qual a necessidade de um grupo de sala de aula para
o whatsapp?
Em uma época de comunicação digital sempre ativa, ter um grupo de whatsapp ou de outros
aplicativo de comunicação é fundamental para que pais e professores tenham uma
comunicação mais aberta.

Como os pais podem ajudar a manter o grupo
funcionando?
Um dos principais papeis dos pais é o de fiscalizar seus próprios filhos, cabe aos pais
conferir e incentivar seus filhos a terem uma participação educada no grupo bem como é
fundamental criar um habito de conferir todas as atividades passadas pelo professor e
garantir a participação dos filhos.

Como evitar que o grupo se torne uma bagunça?
Na maior parte do tempo o professor precisa contar com o apoio dos pais, para que o grupo
fique sempre organizado recomendamos que os pais sejam escalados para ajudar a moderar
o grupo, cada um dos pais apenas precisa ficar atento ao grupo um ou dois dias por mês e
isso vai ajudar muito.

Como utilizar este tipo de ferramenta para
complementar a aula?
Em muitas situações o grupo pode ser uma ferramenta poderosa, o professor pode usar a
ferramenta para complementar a matéria em sala de aula, videos e conteúdos em áudio são
fundamentais.

Qual o impacto real de um grupo do whatsapp para o
aprendizado da turma?
Cada vez mais os alunos estão passando mais tempo conectados de modo que ter um grupo
focado em manter a atenção nos estudos pode ser uma forma de a longo prazo trazer para o
dia a dia do aluno uma maior facilidade para estudar ao mesmo tempo que favorece a
liberdade de tempo.
Atividades e muito mais!
Se você gostou de aprender um pouco mais sobre como utilizar esta ferramenta em suas
aulas bem sobre como o whatsapp pode ser uma ferramenta para todas as aulas, aproveite
para ler nossos artigos e encontre um acervo rico em atividades de temas diversos, você vai
tornar suas aulas cada vez melhores.

