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O CPS pode gerar relatórios de utilização para
verificação do trabalho, por isso,

recomendamos que vocês se conectem ao
Teams o máximo de tempo em que estiverem
trabalhando, seja realizando tarefas da função

ou de plantão para atendimento. 
Também recomendamos a utilização do "Chat",
que se encontra no menu a esquerda, para a

conversas entre funcionários, docentes, alunos
e grupos.

A ferramenta oficial do CPS para o teletrabalho
é o Microsoft Teams, portanto é altamente

recomendado que se utilizem dessa ferramenta
durante este período.

Utilização do Teams1.
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No "Planners" você pode criar tarefas para você
ou atribuir a outras pessoas, sendo possível

gerar um relatório de produtividade.
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Dentro dos grupos, pode se usar uma
ferramenta chamada "Planners", clicando no "+"

na guia da "Equipe"



Requisitos Básicos:
 

Webcam: Normalmente já vem embutida em
notebooks e celulares; 

 
Fone de ouvido com microfone: O que vem
embutido no notebook e celular causa muito

ruído, como carro passando e etc,
preferencialmente providenciem um fone de

ouvido com microfone, pode ser o que vem no
celular de vocês;

2.  Reuniões no Teams
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Você pode acessar a Reunião, antes dela
começar e antes de clicar em "Ingressar", você

pode clicar em "Microfone e Alto-Falante" e
depois em "Fazer chamada de teste". Verifique

se esta tudo funcionando normalmente.

Caso tenha encontrado algum erro no seu
equipamento

na etapa anterior, procure um Auxiliar Docente
ANTES da reunião, durante a reunião devido a
quantidade de pessoas fica quase impossível

resolver os problemas.
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Faça testes antes da reunião:
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Conecte-se na reunião de 5 a 10 minutos antes
e aproveite este tempo para socializar e

resolver alguma dificuldade.
  

O organizador deve criar uma pauta para a
reunião e os participantes devem debater os
pontos desta pauta, evitando ao máximo sair

para assuntos não relacionados.

O programa só permite visualizar na tela até 4
pessoas e quando alguém fala ele detecta

automaticamente e coloca a sua imagem para
as outras pessoas, acostume-se com essa

dinâmica.
 

Quando alguém estiver falando desligue o
microfone para não dar interferência.

 
Esteja com uma cópia dos tutoriais em mãos na
hora da reunião, facilita no uso da ferramenta.

Durante a reunião:



Sugiro estabelecermos uma ordem para cada
Grupo/Setor, de forma a organizar as

atividades/atendimentos.
 

Sendo assim, cada Grupo/Setor deveria ter uma
estrutura como no exemplo abaixo:

 
Responsáveis dos outros grupos passam as
requisições para a Diretora Acadêmica, que

atribui a requisição para um funcionário
realizar.

 
Dessa forma, ao centralizar as requisições, o

líder do grupo pode controlar o fluxo de
atividades para cada um e também saber quem

esta online no momento.

3.  Sugestões
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Hierarquização dos atendimentos:
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Criação de turnos de teletrabalho:

Outra sugestão é estipular turnos para realizar
o trabalho, de forma que quando um

funcionário ou docente de um grupo estiver
trabalhando, exista pelo menos um funcionário
ou docente de cada um dos outros grupos para

realizar atendimento.

Sugiro que estipulem turnos que cubram o
período de funcionamento da escola, pois

quando o recesso acabar, devemos manter
nossa rotina de trabalho como era antes do

teletrabalho.

Estabelecimento de metas de teletrabalho:

É interessante que o líder do grupo, junto dos
funcionários e professores daquele grupo,

estabeleçam metas, afim de mantermos um
mínimo de produtividade diária e também de

evidências do teletrabalho.



 


