código de conduta
ensino não presencial

Google Classroom - Meet
O acesso às aulas deve ser feito através do link do Meet
disponibilizado na sala do G Classroom de cada disciplina.
Os alunos devem estar inscritos em todas as disciplinas do seu
currículo.
Não é permitido divulgar o link de qualquer aula síncrona, nem os
seus dados de acesso ao G Classroom.
Os pais e E.E. devem colaborar

As aulas síncronas
são momentos de
aprendizagem
dirigidos,
exclusivamente,
aos alunos.

para que os alunos desenvolvam
as atividades de forma
autónoma e concentrada,

sem que os interrompam e/ou auxiliem na
concretização das tarefas.
o aluno deve ter consigo os
materiais necessários e
apresentar-se com cuidado
e aprumo, evitando
dispersões que invalidem o
bom funcionamento da aula,
de preferência sentado
numa cadeira.

A participação na
aula deve
acontecer num
espaço de silêncio.

O aluno só deve entrar
na aula depois do
professor e este será o
último a sair.

Se possível, o aluno deve usar
auriculares/auscultadores.

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.

O aluno deverá ter a
câmara sempre
ligada, a não ser que
o/a professor/a não o

O aluno só deve utilizar o

exija.

chat para colocar as
dúvidas que vai tendo ao
longo da aula ou para pedir

Ao entrar na sessão, o aluno deve

a palavra.

desligar o microfone e só o ligar
quando o professor autorizar.
O aluno deve respeitar os parâmetros de
Assiduidade, Pontualidade, Comportamento e
Participação.
Estes serão incluídos
nos critérios de avaliação de cada disciplina

O aluno deve organizar as suas
tarefas assíncronas diariamente.

Evitar
distrações
Não comer
durante
as aulas

Estar vestido
adequadamente

http://www.cegodomaio.org/

O aluno deve
respeitar os
prazos de
entrega dos
trabalhos
solicitados.

