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Código de conduta dos alunos para o E@D

Antes das aulas síncronas
 Os alunos devem ter o acesso à GSuite devidamente configurado, no seu

equipamento.
 Se possível, os alunos devem usar auriculares/auscultadores.
 O acesso às aulas deverá ser feito através da hiperligação disponibilizada na

aplicação Classroom da respetiva turma.
 A participação na aula deve acontecer num espaço de silêncio.
 As aulas síncronas são momentos de aprendizagem dirigidos, exclusivamente,

aos alunos. Assim, solicita-se a colaboração dos pais e encarregados de
educação para que os alunos desenvolvam as atividades de forma autónoma e
concentrada, sem que os interrompam e/ou auxiliem na concretização das
tarefas.

• Tendo em conta o Regime de Proteção de Dados, é fundamental o
respeito pela privacidade de alunos e professores. As aulas síncronas
implicam o respeito pelo outro, pelo que não é permitido qualquer uso
indevido da imagem ou som dos participantes da aula.

• Não é permitido divulgar o link de qualquer aula síncrona, nem a sua palavra-
passe.

• Para um correto desenvolvimento das aulas síncronas, é importante que
os alunos tenham os materiais necessários e se apresentem com
cuidado e aprumo, evitando dispersões que invalidem o bom
funcionamento da aula, de preferência sentados numa cadeira.

Durante as aulas síncronas

 Os alunos só devem entrar na aula depois do professor e este será o último a
sair.

 O professor fará a chamada 5 minutos após o início da sessão síncrona para



verificação da presença dos alunos, a qual será registada no sistema (E360).
 Ao entrarem na sessão, os alunos devem desligar o microfone e só o ligam

quando o professor autorizar.
 Os alunos deverão ter a câmara sempre ligada, atendendo à autorização

previamente concedida pelos encarregados de educação.
 Os alunos só devem utilizar o chat para colocarem as dúvidas, que vão tendo ao

longo da aula ou para pedir a palavra.
 Os alunos deverão continuar a observar as regras de conduta definidas no

Regulamento Interno do agrupamento.

Depois das aulas síncronas

• O aluno deve organizar as suas tarefas assíncronas, diariamente.
• O aluno deve respeitar os prazos de entrega dos trabalhos solicitados.
• O aluno deve realizar os trabalhos de forma autónoma para que

o professor possa diagnosticar aprendizagens que necessitem
de reforço.

• O aluno deve cumprir as indicações dadas pelos professores relativamente
às tarefas já realizadas para melhorar a sua aprendizagem, uma vez que a
avaliação formativa constitui a modalidade central da avaliação do E@D.

• O encarregado de educação deve verificar se o aluno fez as atividades
indicadas pelos docentes
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