
Faça
sua

lição de
casa

Faça sua
aula

Participar
ativamente

por 33
minutos

Bem-vindo à Introdução à Classe Executiva!
Estou animado para trabalhar com você e

apoiá-lo. Vamos ter um ótimo ano!
#BlueTidePride

Passos para o
sucesso

Como obter um A

Dr. Uyola:

Se precisar de
ajuda, me
mande um

email

Seja pontual
para o Google

Meet

Seja gentil e
respeite o Dr.
Uyola e seus

colegas

D R .  U Y O L A

INTRODUÇÃO AO
NEGÓCIO

Espera-se que você seja ativo (avaliação da nota):

Projetos Pesquisa Escrevendo

Ouvindo ativamente Falando na aula Quizzes e testes

Avaliações Formais

Faça sua lição de casa todas
as noites (leituras, assista a
vídeos etc.) para se preparar
para o questionário diário
do Formulário Google

Nossos testes serão:
- múltipla escolha
- verdadeiro falso
- correspondência (vocabulário)
- projetos (grupo + individual)1 2

10% Prestando atenção
enquanto o professor ou
outros alunos falam

20% Participando
ativamente da aula com
base nas informações do
dever de casa

30% Teremos participação
diária no Google Quizzes e
avaliações de unidades para
projetos

10% Redação de relatórios e
propostas usando vocabulário
de negócios

10% de pesquisa de
alta qualidade com
citações apropriadas

20% Concluindo
projetos individuais
e em grupo 

Como enviar seu trabalho:

Trabalho de classe Dever de casa Projetos

Comunicação aberta

Se você precisar de mais tempo para concluir seu trabalho devido a uma
emergência familiar ou doença, envie-me um e-mail solicitando uma
prorrogação ANTES DE VENCER A CESSÃO.

Você terá projetos em
grupo e individuais que
requerem componentes
escritos e
apresentações. Os
projetos devem ser
enviados pelo Google
Classroom a tempo
para receber o crédito.

O dever de casa deve ser
feito antes da próxima
aula. Seus questionários
diários do Google Form
são baseados em tarefas
de casa, portanto,
certifique-se de concluir
todas as tarefas quando
forem atribuídas.

As aulas devem ser
entregues durante o horário
das aulas. Por favor,
trabalhe ativamente para
terminar antes do final da
aula. Os trabalhos não
podem ser enviados depois
da aula, faça o máximo que
puder durante a aula.

Se precisar de ajuda extra, por favor:

O email

Por favor, não se sinta
constrangido para pedir
ajuda. Envie-me um
email e podemos nos
encontrar um a um:
rosalie.uyola@staff.
harrisonschools.org

Colaborar

SOMENTE PARA PROJETOS
DE GRUPO, peça a um colega
de nossa classe que
explique idéias e conceitos,
ofereça-se para estudar
juntos, peça notas
emprestadas se ausentes

Reveja

Releia as informações do
projeto, leia as
atribuições do texto ou
assista novamente aos
vídeos atribuídos (use
legenda oculta para
maior clareza)


