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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO NÃO PRESENCIAL 

 

Durante as aulas síncronas  

a) Os alunos só conseguem entrar na aula depois da entrada do professor, sendo 

este o último a sair da sessão; 

b) O acesso é feito através do link na Classroom da turma (1º Ciclo) ou da disciplina 

(2º/3º Ciclos); 

c) Ao entrarem na sessão, os alunos devem desligar o microfone e só o ligam quando 

o professor determinar; 

d) O professor fará a chamada no início da sessão síncrona, registando-se as faltas 

e o sumário no Programa GIAE; 

e) Os alunos deverão ter a câmara ligada. Caso o Encarregado de Educação não 

autorize a ativação vídeo, deve comunicá-lo por escrito (via e-mail) ao Diretor de 

Turma; 

f) Os alunos só devem utilizar o chat para colocarem as dúvidas que vão tendo ao 

longo da aula ou responderem a questões colocadas pelo professor.  

g) Sempre que quiserem participar, os alunos deverão clicar no ícone “Levantar a 

mão” e esperar que o professor lhe dê indicação para participar. 

h) As sessões síncronas são momentos de aprendizagem dirigidas exclusivamente 

aos alunos, pelo que se solicita que os mesmos desenvolvam as atividades de 

forma autónoma e concentrada, sem serem interrompidos ou auxiliados pelos 

Pais/Encarregados de Educação; 

i) É importante que os alunos tenham sempre os materiais necessários para realizar 

as tarefas escolares;  

j) Devem apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da 

idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no 

respeito pelas regras estabelecidas na escola (Deveres do aluno, alínea v) do 

artigo 10º do Estatuto do Aluno); 

k) Qualquer dificuldade no manuseamento da plataforma ou na realização das tarefas 

deve ser comunicada, por email, ao professor, sendo que todas as questões 

transversais a diferentes disciplinas devem ser tratadas através do Diretor de 

Turma. 

l) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não 

letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela 



direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem 

como, quando for caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou 

educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada 

(Deveres do aluno, alínea s) do artigo 10º do Estatuto do Aluno); 

m) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através 

de outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos 

letivos e não letivos, sem autorização do diretor da escola (Deveres do aluno, 

alínea t) do artigo 10º do Estatuto do Aluno); 

n) Caso o aluno tenha que se ausentar por motivos de força maior deve avisar o 

professor no chat; 

o) Sempre que os alunos tenham que apresentar trabalhos devem cumprir os prazos 

estipulados pelo professor; 

p) Serão colocados na Classroom materiais de apoio à aprendizagem, bem como as 

tarefas a realizar, podendo ainda ser utilizadas outras ferramentas digitais; 

q) O professor poderá, da mesma forma que numa aula presencial, registar faltas de 

pontualidade, em situação de atraso prolongado ou reiterado, e de assiduidade, 

em caso de não participação na vídeo aula.  

r) Atendendo a que estão em aula, os alunos devem ter uma postura e fazer uso de 

uma linguagem corretas, quer nas intervenções orais, quer nos comentários 

escritos. Os alunos poderão ser excluídos da sessão, pelo professor, caso estejam 

a ter um comportamento inadequado (como aconteceria numa aula presencial), 

sendo marcada a respetiva falta disciplinar no programa GIAE. 

 

Durante as sessões assíncronas  

a) O aluno deve organizar as suas tarefas, cumprindo as orientações fornecidas 

pelos professores; 

b) O aluno deve respeitar os prazos de entrega dos trabalhos solicitados; 

c) O aluno deve cumprir as indicações dadas pelos professores relativamente às 

tarefas já realizadas para melhorar a sua aprendizagem; 

d) O aluno deve contactar o professor caso tenham alguma dúvida relativa a 

matéria e/ou ao trabalho a realizar; 

e) O encarregado de educação deve verificar se o aluno fez as atividades indicadas 

pelos docentes. 


