
 
 
Na utilização de todos os recursos da Plataforma Moodle, ou qualquer outra ferramenta utlizada 
pelos professores, os alunos devem respeitar as seguintes regras:  
 
Utilizar linguagem adequada em todos os momentos de comunicação.  
 
Não utilizar os fóruns / chats para assuntos que não digam respeito à disciplina nem às tarefas 
em causa.  
 
Abster-se de comentar sobre as dúvidas e dificuldades manifestadas pelos colegas.  
 
As intervenções de cada aluno serão avaliadas pela sua frequência, pertinência e adequação 
aos assuntos e tarefas propostas.  
 
A solidariedade e o espírito de entreajuda serão também elementos de avaliação.  
 
Todas as tarefas propostas são individuais, salvo indicação explícita em sentido contrário. Pelo 
que as suas resoluções / resultados devem espelhar as competências e os conhecimentos de 
cada aluno.  
 
Cada aluno compromete-se a resolver individualmente as suas tarefas, embora possa, com 
indicação do professor, recorrer a material de suporte e pesquisa.  
 
Toda a atividade desenvolvida pelo aluno deve ficar patente no seu caderno diário e/ou num 
portefólio digital, consoante o perfil das tarefas pedidas, que a qualquer momento pode ser 
solicitado pelo professor.  
 
Nas sessões síncronas:  
 

 Aceder às aulas exclusivamente utilizando o e-mail institucional do aluno.  
 

 Ser pontual.  
 

 Avisar/justificar atempadamente o professor e o DT em caso de atraso ou falta.  
 

 Durante as aulas, a confirmação da presença do aluno deve ser baseada na sua 
participação áudio e vídeo. 

 
 Estar atento, com o som desativado e não recorrer ao telemóvel ou outros equipamentos 

a não ser que o professor o solicite.  
 

 Levantar a mão para participar ou colocar dúvidas e aguardar que o professor autorize 
a ativação do som. 
(ferramenta que se encontra disponível no Google Meet                  )  
 

 
 A gravação e/ou difusão de imagens, sons ou vídeos é expressamente proibida, sob 

pena de um processo disciplinar.  
 

Ermesinde, 3 de fevereiro de 2021 
O Diretor, 

José Miguel Marques 
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