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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE QUELUZ-BELAS 

CÓDIGO DE CONDUTA DO E@D  

Ano letivo 2020/2021  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

O presente Código de Conduta do E@D estabelece regras e princípios que deverão ser 

respeitados por todos os alunos deste Agrupamento, tendo como objetivo principal garantir 

a qualidade das aprendizagens, mediante a regulação dos comportamentos individuais.  A 

aplicação deste Código de Conduta não dispensa o conhecimento e a aplicação simultânea de 

outros documentos em vigor, como o Regulamento Interno do Agrupamento, o Estatuto do 

Aluno e da Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro), o Código de Conduta do ensino 

presencial, as Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens, ao longo 

do ano letivo 2020/2021, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de 

julho.  

O conteúdo deste Código de Conduta poderá ser revisto e atualizado, sempre que necessário, 

visando o cumprimento da legislação em vigor.  

  

2. REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES SÍNCRONAS  

No ensino a distância, é importante manter as rotinas diárias habituais para promover o 

trabalho a realizar, minimizando constrangimentos.  

O trabalho a realizar nas sessões síncronas é equiparado ao realizado em sala de aula, pelo 

que o aluno deverá preparar-se como se fosse para a escola.  

  

  

2.1. Antes das sessões síncronas, é necessário:  

a) Aceder à plataforma Moodle e ao programa de videoconferência adotado pela turma 

(Jitsi Meet, BigBlueButton ou Zoom) no seu equipamento (computador, tablet ou 

telemóvel);  

b) Verificar o seu acesso à Internet;  

c) Certificar-se de que a câmara e o microfone* do seu equipamento estão ativados;  

d) Aceder ao link de acesso às sessões síncronas e à respetiva senha, não os podendo 

partilhar com elementos externos à turma;  

e) Ter disponíveis todos os materiais necessários ao acompanhamento da sessão  

(manual, caderno, fichas de trabalho, lápis, caneta…);  

f) Utilizar um vestuário adequado à sessão;  

g) Sempre que possível, escolher um local calmo e silencioso, que permita acompanhar 

e participar de forma atenta na sessão.  
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2.2. Durante as sessões síncronas é necessário:  

a) Aguardar que o professor o admita na sessão;  

b) Ser assíduo e pontual (a tolerância é de 5 minutos);  

c) Ter a câmara sempre ligada*. Em caso de impossibilidade, o aluno deve informar o 

professor;  

d) Ter o microfone desligado e colocar a mão no ar (selecionando o respetivo ícone) ou 

fazer o pedido no chat, sempre que pretenda intervir;  

e) Estar atento à sessão e assumir comportamentos promotores de bons momentos de 

trabalho coletivo;  

f) Respeitar as indicações do professor;  

g) Solicitar autorização ao professor, se pretender partilhar o seu ecrã. Por definição, esta 

partilha está reservada aos professores;  

h) Utilizar o telemóvel apenas para acompanhar a sessão, quando for esse o único 

dispositivo de que dispuser;  

i) Não gravar qualquer som ou imagem, constituindo crime qualquer gravação obtida;  

j) Não se ausentar da sessão, sem autorização prévia;  

k) Esclarecer todas as dúvidas que lhe surjam, assegurando-se de que conseguirá aceder 

ao material disponibilizado de modo assíncrono para realizar o trabalho autónomo;  

l) Abandonar a sessão antes do professor, mas apenas com a sua autorização.  

  

2.3. Após as sessões síncronas é necessário:  

a) Efetuar, de forma autónoma e responsável, todas as atividades solicitadas pelo 

professor colocadas na plataforma Moodle;  

b) Submeter as atividades solicitadas na plataforma Moodle, respeitando os prazos 

definidos;  

c) Para esclarecimento de dúvidas, contactar o professor através do Moodle ou de outra 

forma de comunicação acordada entre professores e alunos, ou encarregados de 

educação.  

  

  

3. INCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES SÍNCRONAS  

  

Se o aluno não estiver presente na sessão síncrona, ser-lhe-á marcada falta de presença, no 

programa Inovar. O mesmo sucederá se não ligar a câmara*, sem qualquer justificação.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

À semelhança das aulas presenciais, o ensino a distância é um espaço de aprendizagem 

colaborativa, no entanto reservado exclusivamente a alunos e professores.  
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Os pais, encarregados de educação ou outros membros da família dos alunos não poderão, 

por isso, interagir com alunos da turma ou com os professores, no decurso das sessões 

síncronas. Sempre que pretenderem comunicar com algum professor, deverão contactar o 

professor titular de turma/ diretor de turma dos seus educandos.  

  

Na educação pré-escolar, sempre que necessário, o adulto que acompanha a criança poderá 

participar na sessão síncrona.  

  

* No trabalho a desenvolver no quadro do Ensino a Distância, importa assegurar as questões 

de segurança online. Os alunos menores de 13 anos necessitam do consentimento expresso 

do encarregado de educação, para que possam participar em atividades remotas, utilizando 

câmara ou microfone (de acordo com o documento da Direção Geral de Educação e da ANQEP 

Contributos para a Implementação do Ensino a Distância nas Escolas, de 2 de fevereiro de 

2021).  

   

https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/Contributos_para_a_implementacao_de_EaD.pdf

