Webex FAQ para Pais
O que é o Webex?
Webex é uma ferramenta que usaremos para
trazer videoconferência para a sala de aula.
Webex Teams é um aplicativo de comunicação
que alunos e professores usarão para fazer
trabalho em grupo, mensagem anúncios,
compartilhar arquivos e muito mais.

Por que você está usando
o Webex?
Estamos entusiasmados por o Webex oferecer
aos nossos alunos oportunidades que de outra
forma não seriam possíveis, como viagens de
campo virtuais, palestrantes convidados de
todo o mundo, aprendizado remoto e muito
mais.

Quais são os benefícios para os
alunos?
O Webex cria experiências de aprendizagem
imersivas, permitindo que o seu filho veja as
maravilhas do mundo sem sair da sala de aula
ou de casa.

Todas as sessões são
supervisionadas pelo professor?
Sim, sim.

Quem vai ver o meu filho?
Pessoas dentro da nossa escola, e convidados.

As sessões serão gravadas?
Sim, sessões podem ser gravadas
para alunos que faltaram às aulas.

Se gravado, quem terá acesso?
Apenas pessoas diretamente envolvidas na
educação do seu filho.

Que custos estão envolvidos
para os pais?
Nenhum.

Todos os alunos terão a
oportunidade de usar
esta nova tecnologia?
Sim, planejamos envolver todos os alunos.

Podemos usar isso em casa?
Sim, sim. Você pode participar de conferências
de pais e professores remotamente. Os alunos
podem assistir às aulas de casa quando
necessário e pré-discutido com o seu
professor.

Meu filho precisa de extra
equipamento para usar isso?
Se entrar na aula ou enviar mensagens a partir
de casa, eles podem usar qualquer
computador ou dispositivo móvel.

Um professor pode ver
todas as conversas?
Sim, todas as conversas serão acessíveis pelo
professor e pela administração, se necessário.

Haverá um professor em todos
os grupos?
Sim, planejamos ter um professor presente em
todos os grupos .

Meu filho pode optar por não
participar?
Se você tiver preocupações com o seu filho
usando esta tecnologia, por favor, opte por não
participar do formulário de divulgação de mídia
ou fale diretamente com o seu professor.

É seguro?
Sim, a plataforma Webex oferece criptografia
de ponta a ponta e atende às principais
normas de segurança

