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O presente Código de Conduta estabelece o conjunto de procedimentos que devem ser reconhecidos e adotados pelos 
alunos na realização de atividades online, no âmbito do ensino a distância, sem prejuízo do cumprimento das regras de 
conduta já definidas no Regulamento Interno do Agrupamento e que, de igual forma, devem ser observadas por todos os 
alunos. 

 
A - Antes de qualquer atividade online, no âmbito do ensino a distância, deves: 

 
(1) Antecipadamente, definir e organizar o espaço/local que seja considerado mais adequado para o ensino e 

aprendizagem não presencial, com a colaboração do teu EE. 
 

(2) Aceder às aulas através das plataformas digitais, Classroom, Zoom, entre outras, da respetiva disciplina ou turma, cujo 
link é sempre disponibilizado pelos professores, assim como o respetivo convite.  

 
(3) Preparar o material necessário às aulas tais como: equipamento informático com áudio e vídeo, caderno, manual, entre 

outros, e colocá-los próximos de ti. 
 
(4) Colocar auriculares ou auscultadores, em atividades online, permitindo desta forma que o espaço/local possa ser 

utilizado simultaneamente por outros elementos do agregado familiar. 
 
(5) Ser pontual na entrada em videoconferência, nas atividades online, assinalando a presença identificando-se ao 

professor. 
 

 
B - Durante as atividades online deves: 
 
(1) Manter o microfone desligado enquanto não estiveres a intervir diretamente. Aguardar pela indicação do(a) professor(a) 

para ligar o microfone. 
 

(2) Levantar a mão e pedir a palavra quando quiseres falar e aguardar pela autorização do(a) professor(a).  
 

(3) Usar o Stream da Classroom ou o Chat, apenas para comentar ou perguntar assuntos da aula ou, se necessário, para 
pedir esclarecimentos sobre a matéria. 

 
(4) Utilizar exclusivamente os equipamentos ou materiais necessários à atividade online e definidos pelos professores. 

 
(5) Manter a postura correta ao longo das atividades online, tendo presente que participas numa atividade de aprendizagem 

e que garantes a manifestação de evidências que possam ser recolhidas pelo professor, para efeitos da tua avaliação. 
 
(6) Desenvolver as atividades de forma autónoma, concentrada e sem interrupções, uma vez que as atividades síncronas 

são momentos de aprendizagem dirigidos, exclusivamente, aos alunos. 
 

(7) Manter o respeito pela proteção de dados, pelo que só tu deves estar visível e em interação durante a atividade. 
 
(8) Assegurar que não são realizadas capturas de ecrã ou gravações durante as atividades online/videoconferência, 

mantendo, assim, o respeito pela proteção de dados de todos os participantes. 
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