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 O ensino à distância ou simplesmente EAD, é um modelo de ensino alternativo ao ensino convencional.

 A educação à distância, não é mais do que o ato de estudar determinados conteúdos sem dividir/estar no

mesmo ambiente físico com o Professor.

 Por outras palavras, o EAD, é poder estudar onde estiver, sem ser necessária a locomoção/deslocação do

aluno até o professor/escola, ou o contrário, para realizar tal atividade.

 Mas para que, todo este formato de ensino funcione, têm de existir um conjunto de regras que devem ser

seguidas.

 A seguir serão apresentadas algumas dessas regras que deves cumprir.

Regras Alunos



Regras Alunos

 Pontualidade – Ser pontual ao ligar-se à sessão.

 Ruídos – Evitar RUÍDOS. Manter sempre o microfone fechado, abrir apenas se o professor solicitar.

 Instruções – Ao entrar na sessão, ter atenção às instruções do professor. Usar o chat apenas para comentar ou perguntar.

Escrever corretamente e com educação.

 Intervenções – Escrever no chat PEÇO A PALAVRA e aguardar a resposta do Professor. Abrir o microfone e falar, no final

fechá-lo.

 Tirar Dúvidas – O Professor faz pausas para rever as mensagens no chat e tirar dúvidas. Ser paciente.

 Ausências – Se não participar da aula virtual, previamente marcada, será registada a sua ausência. Deverá perguntar aos

colegas o que foi discutido na videoconferência.

 Horários – Ficar atento aos horários das sessões de videoconferência que são indicados pelo Professor.

 Respeito – Respeitar as regras para que a sessão seja produtiva para todos



Regras Alunos
 Não Falar ou utilizar conteúdos impróprios.

 Não ofender os outros utilizadores/colegas.

 Não fingir, ou fazer-se passar por outras pessoas;

 Não fazer publicidade ou colocar informações (ex. links) que nada tenham a ver com o assunto/aula que está a decorrer.

 Não provocar discussões.

 É expressamente proibido gravar as sessões ou fazer cópias (Print screen) do que se passa nas mesmas.

 Não podem divulgar links ou senhas de acesso às sessões a desconhecidos. Essas informações irão ser fornecidas pelo

Professor para cada sessão/aula.

Nota:
Todas as sessões/aulas, Zoom/Whatsapp/Teams, serão gravadas para efeitos de
denuncia às autoridades em caso de invasão ou incumprimento das regras por parte
dos alunos.
Qualquer incumprimento/invasão será reportada á direção e encaminhada para as
autoridades competentes, servindo como prova a gravação da aulas/sessão.


