BEM-VINDO AO ENSINO A DISTÂNCIA
COMO UM "PAI DO GOOGLE PARA
ESCOLAS" 101
Dicas não oficiais de um pai que não era tão experiente que lutou
para descobrir em que meu filho deveria estar trabalhando.

Primeiro, um sincero "obrigado"
Nossa apreciação não tem limites para os esforços e o cuidado que os
professores e funcionários fizeram para garantir que os alunos continuem seus
estudos durante os desafios que todos enfrentamos.

Também somos gratos pela tecnologia que a escola possui e está usando para
fornecer uma experiência de aprendizado virtual.
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Tornando-se um Ensino a Distância “Pai-Ninja”
Se você é como eu, nunca se sentou na frente de um Chromebook
e não está familiarizado com o conjunto de aplicativos do Google
for Schools.
Algo que me leva segundos no Microsoft Word, como formatação,
me tornou um idiota no Google Docs.

Eu pensei que poderia ser útil para alguns pais ilustrar como evitar
as coisas que fiz e talvez pegar algumas dicas que aprendi sobre o
ambiente de ensino a distância de nossas escolas.
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LIÇÃO – 1
ENSINO A
DISTÂNCIA
Oh, as alegrias foram abundantes!
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Nós só queremos ajudar as crianças na escola
Como ajudo meus
filhos a entender o
que precisam
fazer?

Como ajudo os
professores a
permanecerem
conectados com
meus filhos?

"Confie mas
verifique".
Como garantir que
os pequenos
insetos estejam
fazendo o trabalho
deles?
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Meu primeiro erro
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"Ei, filho, você pode nos mostrar como você pesquisa suas tarefas
on-line porque fazer o trabalho não é opcional em nossa casa?"
“Claro pai, basta clicar em“ Ver tudo ”em cada uma das minhas
aulas.
Infelizmente, ele não sabia (também se
esqueceu do que provavelmente foi ensinado)
sobre as maneiras mais eficientes de usar as
ferramentas disponíveis e perdemos muito
tempo, perdemos muitas coisas e vamos dizer
que as coisas ficaram um pouco inquieto. Soa
familiar?

Criei manualmente listas de
tarefas, copiando e colando a
partir do que foi apresentado no
link "Visualizar tudo" de cada
uma de suas classes e, em
seguida, priorizando-as para ele.

Parece matemática mental novamente

Não foi há muito tempo que o mundo da matemática me deixou ignorante da noite para o
dia e eu não era mais o mestre! Agora estou tentando descobrir quais ferramentas a escola
usa e como se tornar um mestre da noite para o dia.
Bons tempos, bons tempos… ugh
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Eu pensei, aprender com o passado. Use
essa “nova” matemática para resolver o X
FYI, X = Minha
paciência
número de crianças X número de professores X (número de aplicativos + sites) X número de
veículos de comunicação conhecidos

X=

(número de computadores disponíveis) - ((meu TOC + meu TDAH) + (meu trabalho)) - (veículos de
comunicação desconhecidos))

Crédito extra: determine por que as pessoas
compraram tanto papel higiênico quanto eles e
por que não?

Não. Isso não ajudou.
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Meu segundo erro ...
"Ei, Bud, acabei de dar uma olhada rápida na sua caixa de entrada do Gmail e
você precisa limpá-la!"
Na minha pressa, não li todos os e-mails que ele tinha, apenas notei que ele
tinha centenas de mensagens não lidas na época e presumi que ele saberia em
que ele precisava prestar atenção, LER e aja de acordo.

O que eu não percebi foi que, para ele, "limpar"
significava "excluir tudo sem ler, para que não haja
nada na caixa de entrada".
Claramente, o email não teve uma influência
significativa sobre o que ele faz com o seu dia.
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Nova abordagem necessária
Conceda-me a serenidade para aceitar as
coisas que não posso mudar,
A coragem de mudar as coisas que posso,

E a sabedoria de saber a diferença.

Depois que passei pelo fato de que ele esvaziou sua Caixa de Entrada E
Lixo, comecei com exercícios respiratórios, meditação e uma recarga
de café.
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Passei alguns momentos explorando o
mundo virtual da escola por conta própria
e era espiritual…

Fila da música dramática

…iluminação
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Realmente deveria ter consultado esse
cara antes de "ajudar" meu filho.
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Dicas 1 e 2 - Não tenha medo de explorar
No Google Classroom…
Dica 1 - Esse link "Calendário" leva
você ao Google Agenda infantil, que
recebe feeds de informações de
cada uma de suas aulas no Google
Classroom.
Dica 2 - Esse link "Tarefas
pendentes" leva você a uma lista de
atribuições agregadas, classificadas
por quando são devidas.
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Dica 3 - Os alunos devem aprender a amar a
Caixa de entrada do Gmail
A Caixa de entrada do Gmail é um ponto de
agregação extremamente importante para
tudo!
Além do email que os professores estão
enviando, o Google Classroom enviará
automaticamente um email ao aluno
quando um professor…
Publica uma tarefa
Envia um "comentário particular" a um
aluno sobre uma tarefa
Faz um "anúncio" no fórum do blog de uma
classe.
Quando uma tarefa foi classificada.
Etc., etc., etc.

Todos esses exemplos de
postagem também geram
e-mails
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Dica # 4 - O Google Agenda é seu amigo
O Calendário do Gmail recebe um feed de
"atribuições" do Google Classroom. Além
disso, se seu professor enviar um convite
para uma sessão on-line, se ele tiver
enviado o convite pelos endereços de e-mail
dos alunos, ele também será exibido aqui.
Você pode estar se perguntando "Por que as
tarefas parecem diferentes"? Os que estão
destacados têm uma duração de "dia
inteiro" nas configurações de
"compromisso" da entrada da agenda.
Aqueles que têm apenas um "ponto" ao
lado têm uma duração "menos de um dia".
Por exemplo, a tarefa / reunião é de apenas
uma hora.

Compromissos "Todo o
dia" ->
Compromissos "Fora do Dia
Inteiro" ->
Atenção! Um professor pode estar identificando uma data de vencimento e
"hora" na descrição de texto da tarefa, mas não identificando a "hora" na
tarefa do Google Classroom para que o compromisso apareça no
Calendário como uma reunião "Todo o dia".
Um pensamento: seria super útil se houvesse um "tempo" em que uma
tarefa era devida e esse tempo seria usado para criar a tarefa / reunião em
sala de aula. A tarefa / reunião precisa ter apenas 1 minuto de duração.
Dessa forma, as coisas aparecem no calendário na ordem em que são
devidas.
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Dica 5: uma turma não está aparecendo no
"Google Agenda"
Caso uma das aulas de seus alunos não apareça no Google Agenda, há algumas coisas que você
pode fazer por conta própria para corrigi-lo.Etapa 2. Volte ao Google Classroom
Etapa 3. Selecione
Passo 1.
Selecione o "v"
em "Outros
calendários" e
verifique se a
classe está listada
e tem uma marca
de seleção ao
lado.

e selecione a turma ausente na
página inicial do Classroom

"Trabalho de classe"

Se a turma estiver
listada e "marcada",
prossiga com a Etapa 2
->

Etapa 4. Selecione "Google
Agenda"

Etapa 5. O Google Agenda abrirá e
apresentará o seguinte pop-up. Selecione
"Adicionar".
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Dica # 6 - Alterando a cor dos feeds do
Calendário

Você pode alterar a cor dos feeds do
Calendário para corresponder à cor
da turma no Google Classroom.
Apenas cria uma experiência
consistente. ou seja, azul = ciência,
verde = religião, estudos sociais =
amarelo etc.

Passe o cursor do mouse sobre uma "classe"
para revelar o menu de elipse de três botões e
clique nas elipses.

Escolha a cor na qual você deseja que o
calendário alimente os compromissos..
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Dica 7 - Confie, mas verifique
Para verificar se as atribuições foram
"entregues" ...
Etapa 1 - Clique no nome da turma
para abrir a "página da turma"

Etapa 2 - Clique em
"Classwork"

Etapa 4 - Observe o status da
atribuição.

Etapa 3 - Clique em "Ver seu
trabalho"

É importante saber que, apenas porque uma tarefa foi
"entregue", isso não significa que foi "classificada". Um
professor pode voltar com “Comentários Pessoais”
solicitando uma revisão ou pode fazer comentários
preliminares à tarefa que exija mais ação do aluno.
A maneira mais fácil de saber que um professor exige
trabalho adicional para uma tarefa de entrega é ficar de
olho na caixa de entrada do Gmail para receber um email de notificação relevante.
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Pensamentos finais
• A conta do Gmail da escola de meus filhos precisa se tornar tão importante
para ele quanto meu e-mail e calendário de trabalho. Vale a pena gastar
tempo mostrando a uma criança como navegar no Gmail e fazer coisas
simples, como criar pastas para manter o e-mail específico da classe
organizado.
• O Google Agenda tem várias visualizações e pode ser impresso como uma
"lista de tarefas" tangível à qual ambos podemos fazer referência.
• Como na maioria das coisas técnicas, normalmente existem várias maneiras
de fazer algo. Compartilhe o que você acha que pode ser útil para outras
pessoas.
• O fato é que meu filho ainda não tem um telefone celular e não tem ideia de
como fazer muitas coisas no computador. Paciência, paciência, paciência!
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