Guião para a formação à distância (online) dos
alunos de continuação do EaD
Vais encontrar neste breve guião os passos para entrares na sessão síncrona (office.esfb.pt,)
onde deves clicar na aplicação Teams, ir ao calendário, clicar na slot da formação.
A formação a que vais assistir assenta em demonstração de alguns passos essenciais. Aí não
serão resolvidos problemas técnicos (haverá um horário de atendimento presencial para isso,
ou para tal devem recorrer a um serviço/loja de informática ou familiar/amigo).
Repara que farás parte de um grande grupo de alunos, por isso deves assegurar-te que tens o
microfone, os altifalantes/headset e webcam a funcionar, mas deves só ativar o microfone
quando te for pedido pelo professor a gerir a sessão, uma vez que estará muita gente ligada.
Para esta demonstração o professor apresentador vai usar um aluno fantasma
(gaspar@esfb.pt) numa das suas disciplinas.
Aspetos a abordar na formação:
1 Algumas notas para o EE, sobre o espaço de trabalho, acompanhamento na resolução de
tarefas, aspetos ergonómicos, etc - reforçar que problemas técnicos apenas poderão ser
resolvidos de forma limitada pela escola, com os tutores em articulação com a equipa de
informática, num horário presencial semanal, ou recorrendo a uma loja de informática, familiar
ou amigo.
2 Nota sobre instalar a aplicação, conforme guião, depois desta formação;
3 Interagir em conversa privada (abrir uma conversa entre um aluno e o professor, partilhando
o ecrã e executando os passos, inclusive para anexar ficheiros);
4 Consultar as equipas;
5 Consultar o canal geral, nomeadamente as publicações e os ficheiros;
6 Lançar uma tarefa para um aluno nas atribuições, em que o aluno tem de editar um
documento word (uma cópia por aluno), conforme guião;
7 Lançar uma tarefa para um aluno nas atribuições, em que o aluno tem de editar uma página
no seu bloco de notas individual, conforme guião;
Nestas últimas duas, talvez seja melhor ter o browser no teams, ligado como aluno, e a
aplicação instalada do Teams, ligado como professor, mostrando principalmente a perspectiva
do aluno;
A reunião da formação deve ter as meeting options configuradas conforme o guião do
professor do EaD (quem pode ultrapassar a sala de espera - somente eu, apresentar o ecrã pessoas específicas que irão dinamizar a sessão). Convém testar antes o som de quem vai
dinamizar para ver se está tudo ok.
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