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1. INTRODUÇÃO 

Na sequência do atual estado pandémico (Covid-19), e mediante o 

encerramento das escolas, a transição do Ensino Presencial para o Ensino a 

Distância (E@D), academicamente apelidado de Ensino Remoto de Emergência, 

é já uma realidade, tornando assim necessário munir as instituições educativas, 

e respetivos intervenientes, dos recursos necessários para viabilizar o processo 

de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, o sucesso deste. 

Mediante a adaptação das metodologias inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem, importa assim especificar um conjunto de boas práticas a 

utilizar no E@D. 

O sucesso da segurança e cuidados a adotar no ciberespaço passa pela promoção 

de uma cultura de segurança que proporcione para todos o conhecimento, a 

consciência e a confiança necessários para a utilização dos sistemas de 

informação, reduzindo a exposição aos riscos do ciberespaço. 

Este documento visa descrever as informações inerentes aos diversos contextos 

formativos, desde o regime presencial, misto e online, assim como os processos 

a estes afetos (reuniões), passando igualmente pelos cuidados, precauções e 

comportamentos defensivos a considerar nos ambientes online.   

As informações adequam-se para todos os agentes educativos afetos ao 

agrupamento (docentes, alunos) de todos os níveis de ensino (1º, 2º e 3º CEB) 

que utilizam sistemas online, verificando-se ainda recomendações para os 

encarregados de educação, de modo a que estes detenham conhecimentos que 

lhes permitam auxiliar os seus educandos no decorrer do regime não presencial. 

Estas informações sustentam-se em fontes fidedignas, assim como de 

especialistas na temática, assumindo formatos diversos como tutoriais, 

cartazes de divulgação e links de acesso para páginas web, com indicação dos 

procedimentos a adotar (face às situações em causa).  

 

2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

Seguidamente enunciam-se recomendações de segurança consideradas 

importantes a cumprir, de modo a precaver eventuais ameaças e/ou riscos 
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aquando da utilização de serviços e ferramentas digitais e/ou navegação e na 

web/internet. 

 

2.1. Email institucional 

O email institucional é a forma mais usual e prática de estabelecer a 

comunicação com os diversos agentes da comunidade educativa do AEFCPS.  

Não obstante, a utilização do serviço de email, em contexto pessoal ou 

profissional, exige a consideração pelos seguintes aspetos: 

• Abrir emails apenas de origem conhecida; 

• No caso de a origem do email ser desconhecida, não clicar em qualquer 

link ou anexo; 

• Verificar o endereço e a veracidade dos emails conhecidos; 

• Não enviar informações sensíveis e/ou de cariz pessoal por email (ex: 

dados pessoais); 

• Identificar o SPAM para que o sistema efetue, previamente, uma 

seleção; 

• Terminar a sessão quando finalizar a utilização do email. 

 

No AEFCPS todos os docentes e alunos têm um email institucional, caraterizado 

por referência ao primeiro e último nome no caso dos docentes, e pelo número 

de cartão, no caso dos alunos, sendo este o canal privilegiado para manter a 

comunicação e aceder a diversas ferramentas/plataformas educativas, 

nomeadamente o TEAMS; Moodle, Escola Virtual; Aula Digital, entre outras. 

 

2.2. Criação segura de Password 

Com o dever de proteger as informações pessoais a cooperativas, a utilização 

de um email e/ou de outro serviço que exija a autenticação através de uma 

conta pessoal para acesso a dados pessoais, recursos, documentos, entre 

outros, torna necessária a criação/definição de uma password, devendo a 

mesma ser suficientemente segura. Seguidamente enunciam-se os principais 

aspetos a considerar na criação/definição de uma password: 

• Deve ser secreta, complexa e memorizável 



 

3 
 

• Deve ser alterada regularmente 

• Deve ser utilizada numa só plataforma 

• Se possível, deve utilizar autenticação de duplo fator 

• Deve ser alterada sempre por defeito 

• Deve ser guardada em gestor com base de dados cifrada 

• Não deve ser guardada em browsers 

• Quando utilizar outros dispositivos, verifique se a palavra-passe 

não ficou registada/memorizada nos campos dos formulários de 

preenchimento. Neste caso, aconselha-se a limpeza do histórico 

dos dispositivos utilizados (computador, tablet, smartphone). 

 

2.3. Plataformas fechadas e adotadas pela Escola  

Para não existir a dispersão de plataformas e formas de cooperação, além do 

email institucional, o AEFCPS adotou o Office 365/TEAMS como a plataforma 

eleita para estabelecer a comunicação com os diversos agentes, nomeadamente 

docentes, alunos e encarregados de educação.   

No âmbito dos momentos de trabalho autónomo, e em específico no contexto 

do regime não presencial, com este a exigir, de forma mais premente, o recurso 

a computadores portáteis e dispositivos móveis, além do TEAMS, o AEFCPS 

utiliza também a plataforma Moodle. Deste modo, o agrupamento assume duas 

vias de comunicação, contendo estas diversas funcionalidades que permitem 

dinamizar as aulas, os conteúdos, criar grupos interturmas, mantendo sempre 

o respeito pela manutenção dos alunos no mesmo espaço.  

 

2.3.1. TEAMS 

Como uma plataforma unificada que permite estabelecer a comunicação, 

colaboração e que articula diversas funcionalidades como chat, reuniões, 

chamadas, armazenamento de arquivos e integração de múltiplas aplicações, 

no AEFCPS todas as turmas desde o 3.º ano ao 9.º ano têm criadas turmas com 

tantos canais quantos as disciplinas existentes na matriz. Os alunos foram 

inseridos nas turmas (equipas) tendo por base os emails institucionais criados 

para o efeito. Nestas equipas, para além dos alunos, encontram-se associados 
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os professores de apoio, psicólogos e outros. Sendo este o canal principal para 

a estabelecer a comunicação com os alunos, cada uma das turmas/equipas é 

gerida pelo Diretor de Turma. A utilização/acesso da plataforma por parte dos 

docentes e alunos implica sempre a utilização do email institucional.  

 

2.3.1.1. Recomendações de segurança 

A utilização da plataforma, ainda que intuitiva, obriga a seguir algumas 

recomendações de segurança, de modo a beneficiar ao máximo das suas 

potencialidades.  Tais recomendações refletem apenas as que visam reduzir os 

riscos de segurança e confidencialidade na utilização das aplicações, não 

excluindo cuidados adicionais e externos à utilização das plataformas no que 

respeita à segurança e proteção da privacidade dos utilizadores. 

Neste link encontram-se as recomendações de segurança aquando da utilização 

do TEAMS.  

 

2.3.2. MOODLE 

Como uma plataforma muito utilizada por vários sistemas de ensino, o Moodle 

é uma das ferramentas mais conhecidas no sistema escolar. Esta plataforma 

pode ser utilizada pelos docentes que a pretendam em complemento à 

utilização do TEAMS e por hiperligação. Prevê-se, em breve, efetuar a 

sincronização entre o Moodle e o TEAMS, de modo a promover a articulação dos 

conteúdos entre as duas plataformas.  

 

2.3.2.1. Recomendações de segurança 

Tal como no TEAMS, a utilização do MOODLE exige cuidados, de modo a evitar 

os riscos associados à segurança e confidencialidade dos dados, aquando da 

utilização da plataforma. 

Neste link encontram-se as recomendações de segurança aquando da utilização 

do MOODLE.  

 

 

 

https://www.cncs.gov.pt/content/files/microsoft-teams_2.pdf
https://www.cncs.gov.pt/content/files/boas_praticas_estudo_em_casa_moodle.pdf
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2.4. Plataformas das editoras 

Com materiais do 1º ao 12º ano, as plataformas da Escola Virtual e Aula Digital, 

da Porto Editora e da Leya, respetivamente, encontram-se disponíveis para os 

professores criarem as suas turmas de alunos e partilharem os conteúdos 

existentes nas plataformas, produzidos por estas ou em conjunto com os seus 

alunos.  

Ambas as plataformas permitem organizar as aulas, propor exercícios para 

consolidação e revisão de materiais, partilha de conteúdos por email, entre 

outras funcionalidades. Destas, salienta-se a desmaterialização dos manuais 

escolares, apresentando-se assim a versão digital, em que os alunos podem 

aceder de modo mais rápido e dinâmico aos conteúdos, com os mesmos a 

contemplar a integração de vídeos, animações e resumos dos conteúdos 

temáticos, contendo ainda a oportunidade de efetuar testes interativos.  

 

2.4.1.  Acesso às plataformas 

Para ter acesso gratuito à Escola Virtual, os alunos ou os encarregados de 

educação têm de efetuar um registo simples, sendo apenas necessário 

identificar o estabelecimento de ensino e o ano de escolaridade do aluno, 

disponibilizando-se de imediato os conteúdos da plataforma e as versões 

digitais dos manuais escolares adotados no respetivo estabelecimento de 

ensino, para esse ano de escolaridade.  

Não obstante, a empresa garante o acompanhamento por parte de uma equipa 

pedagógica, fornecendo esta o apoio necessário para a utilização da plataforma 

e respetivos recursos (através de formações e vídeos explicativos das 

funcionalidades da plataforma). 

 

2.4.2. Política de Privacidade 

A política de privacidade e proteção de dados inerentes a cada plataforma 

encontram-se nos seguintes links:  

• Escola Virtual 

• Aula Digital 

 

https://www.escolavirtual.pt/
https://auladigital.leya.com/
https://www.escolavirtual.pt/Politica/politica-privacidade.htm
https://www.leyaeducacao.com/z_sobrenos/i_65/
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2.4.3. Tutoriais referentes a acesso e conteúdos 

Como plataformas completas, as mesmas disponibilizam um conjunto de 

recursos que visam apoiar os docentes, alunos e encarregados de educação na 

utilização e acesso aos materiais inerentes a cada plataforma, podendo estes 

ser consultados nos seguintes links: 

• Escola Virtual 

• Aula Digital  

o Sugestões 

o Webinars e Formação 

o Materiais de apoio 

 

2.5. Consentimento informado dos Encarregados de Educação 

No âmbito dos efeitos dispostos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados), os encarregados de educação detêm conhecimento acerca dos dados 

pessoais a tratar no âmbito dos processos administrativos e que envolvem as 

atividades inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos escolares de 

ensino público, encontrando-se tais informações detalhadas no Regulamento da 

Proteção de Dados do AEFCPS.  

No âmbito do regime não presencial, em específico da comunicação 

estabelecida entre docentes, alunos e encarregados de educação, enunciam-se 

as seguintes orientações a salvaguardar:  

• É fundamental haver comunicação com TODOS os alunos e encarregados 

de educação. Qualquer dificuldade de comunicação, quando não 

resolvida pelo professor responsável, deverá ser comunicada ao 

responsável do Gabinete de Crise da respetiva turma;  

• Os professores comunicam com a maioria dos encarregados de educação 

por canais que exigem o recurso à internet, não devendo haver 

dispersão;  

• De forma a não haver dispersão de plataformas e formas de cooperação, 

deverá ser escolhida uma ou duas vias de comunicação com os 

https://www.escolavirtual.pt/Duvidas/tutoriais.htm
https://auladigital.leya.com/recursos/auladigital
file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/o%09https:/auladigital.leya.com/blog%3fthemes=cecf1629-a46f-4ecc-943a-a4e8a70c78d2
https://auladigital.leya.com/recursos/webinares
https://auladigital.leya.com/recursos/resources
https://aefernandocasimiro.files.wordpress.com/2019/11/regulamento_dados_aefcps.pdf
https://aefernandocasimiro.files.wordpress.com/2019/11/regulamento_dados_aefcps.pdf
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encarregados de educação e alunos, sendo que o Office 365/TEAMS é a 

plataforma adotada;  

• Caso não seja possível comunicar com os encarregados de educação por 

Internet, deve estabelecer-se através do contacto telefónico. Na 

impossibilidade de o professor estabelecer o contacto do seu telefone 

pessoal, deverá comunicar ao Gabinete de Apoio ao Aluno, que articulará 

com o diretor que, por sua vez, garantirá as condições para que o 

professor estabeleça os contactos telefónicos na escola sede do 

agrupamento;  

• As sequências de aprendizagem e respetivos processos de autorregulação 

e feedback deverão ser do conhecimento de cada encarregado de 

educação (a enviar por email, ou por carta, quando a entrega em papel 

não se tornar possível);  

• Devem organizar-se momentos de sessões síncronas com os encarregados 

de educação e com os alunos para orientação das tarefas e 

esclarecimento de dúvidas (pelo menos uma vez por semana através das 

plataformas recomendadas).  

• A utilização das plataformas enunciadas (TEAMS, Moodle, Escola Virtual 

e Aula Digital), seja de forma síncrona e/ou assíncrona exige a 

autorização expressa por parte do Encarregados de Educação dos alunos 

do AEFCPS. 

 

2.6. Formação parental de Encarregados de Educação 

Para uma melhor otimização do regime não presencial, isto é, do Ensino a 

Distância (E@D), os encarregados de educação devem assegurar que os alunos 

reúnem as condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem 

se desenvolva com sucesso.  

Solicita-se assim aos encarregados de educação, que acompanhem o estudo dos 

filhos. Não é esperado que os encarregados de educação dominem as matérias 

escolares, nem tão pouco que realizem as tarefas pelos educandos. O papel dos 

encarregados de educação consiste em assegurar as condições físicas, auxiliar 

os seus educandos a aprender e a regular o estudo da forma mais autónoma 

possível e, muito importante, promover a estabilidade emocional.   
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Para tal, o AEFCPS reuniu um conjunto de orientações/sugestões com vista a 

capacitar os encarregados de educação dos conhecimentos necessários para que 

auxiliem e acompanhem os seus educandos no decorrer do regime não 

presencial:  

• É crucial respeitar os horários marcados e as formas de comunicação, a 

fim de não haver dispersão com emails ou outras formas;  

• É fundamental que os encarregados de educação atualizem sempre junto 

do docente responsável qualquer alteração ao contacto telefónico e 

endereço eletrónico; 

• É fundamental que assegurem que o dispositivo eletrónico utilizado 

reúne as condições técnicas necessárias, nomeadamente a bateria do 

dispositivo estar devidamente carregada bem como estar num local com 

um bom sinal de rede de internet para evitar as falhas de comunicação. 

 

2.7. Proteção de dados no E@D  

No âmbito da utilização das tecnologias de suporte ao E@D é imperativo não 

afetar substancialmente os direitos fundamentais das pessoas que as utilizam, 

em particular os dos alunos.  

Assim recomenda-se que se recorra a plataformas adequadas para garantir que 

os sistemas usados no E@D não apresentam riscos para a privacidade para os 

alunos e professores. Recomenda-se, ainda, que toda a comunidade escolar siga 

as boas-práticas respeitantes à proteção de dados, designadamente abstendo-

se de tratar dados pessoais que não sejam essenciais para a finalidade 

pedagógica e adotando comportamentos responsáveis quando disponham de 

acesso a dados pessoais de alunos, professores e outros titulares dos dados que 

possam incidentalmente ser visados por elas.  

Deixam-se aqui algumas recomendações concretas, tendo em consideração o 

documento “Orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino à 

distância”, da Comissão e Proteção de Dados:  

1. Os alunos têm de ter autorização expressa dos Encarregados de Educação 

para uso das plataformas, seja de forma síncrona, seja assíncrona, em 
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particular as plataformas relacionadas com Office 365, Moodle, Manuais 

Digitais;  

2. Devem ser escolhidas plataformas compatíveis com o ensino à distância 

fiáveis – TEAMS, Moodle, Zoom; GoogleMeet, de preferência previamente 

avaliado o seu impacto na proteção de dados;  

3. Deve ser exigido dos fornecedores das plataformas de suporte ao ensino 

à distância o cumprimento da obrigação de comunicação ao 

Agrupamento das violações de dados pessoais que ocorram;  

4. Os dados recolhidos deverão ser os estritamente necessários – não 

recolher dados pessoais;  

5. Nas plataformas usadas devem estar definidos de forma clara os papéis 

e responsabilidades dos vários intervenientes no tratamento de dados, 

evitando-se tratar dados pessoais;  

6. Assegurar que estão predefinidos nas plataformas os princípios de 

privacidade e a sua desativação deve ser da iniciativa do utilizador;  

7. Os docentes devem conseguir identificar as corretas configurações para 

garantir que não decorrem riscos para a privacidade dos utilizadores (dos 

professores e alunos), com especial enfoque nos alunos;  

8. Toda a comunidade educativa deve difundir um conjunto de boas 

práticas e precauções a seguir na utilização destas tecnologias:  

a. Deve ser assegurado pelos Encarregados de Educação um local 

reservado e com privacidade para o aluno trabalhar nas 

plataformas, sempre com a sua supervisão;  

b. O aluno deverá ligar o som e câmara apenas quando necessário e 

na presença do professor;  

c. Deve estar predefinida a informação que é conservada e dar 

conhecimentos disso aos EE.  
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9. As videoconferências devem ser reduzidas ao mínimo necessário, sendo 

de optar-se por tecnologias que impliquem a menor exposição possível 

do titular e do seu ambiente familiar (e.g. fóruns de discussão)  

10. Deve evitar-se a utilização de quaisquer algoritmos de análise de 

desempenho (learning analytics).  

Para mais informações, consultar o Regulamento da Proteção de Dados do 

AEFCPS 

 

2.8. Distribuição de equipamentos  

De modo a garantir a viabilidade do regime a distância e garantir a equidade 

de acesso e inclusão de e para todos os alunos, o agrupamento efetuou um 

levantamento, por ciclo de ensino, dos equipamentos/recursos tecnológicos de 

cada aluno.  

Para tal, procedeu-se ao envio de uma grelha única, para que o Diretor de 

turma/Educador/Professor titular indicasse na mesma os equipamentos 

tecnológicos (computadores/portáteis, tablets) e/ou ausência destes de cada 

um dos alunos, bem como o respetivo acesso à rede internet. 

Após a auscultação a todos os alunos pertencentes às escolas do agrupamento, 

efetuou-se assim um inventário acerca dos equipamentos tecnológicos em falta, 

bem como das dificuldades no acesso à rede. 

Deste modo, o agrupamento reuniu as informações para agir na iminência de 

transitar para o regime não presencial.  

Mediante a ausência de equipamentos para todos os alunos, a direção do AEFCPS 

tentará sempre, garantir que os alunos que não contenham equipamentos não 

fiquem sem acesso às aulas. Assim, importa referir que muitos dos recursos 

existentes na escola estão a ser distribuídos.  

Contando ainda com o apoio dos parceiros, estes têm sido fundamentais na 

disponibilização de computadores de secretária e portáteis, para escola e para 

os alunos.  

Importa igualmente referir que a integração da no projeto de desmaterialização 

dos manuais escolares garantiu aos alunos de 9º ano o pleno acesso aos 

https://aefernandocasimiro.files.wordpress.com/2019/11/regulamento_dados_aefcps.pdf
https://aefernandocasimiro.files.wordpress.com/2019/11/regulamento_dados_aefcps.pdf
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computadores portáteis, tendo disponibilizado a cada aluno o respetivo 

equipamento.   

 

2.6. Desenvolvimento profissional 

Em consonância com três dos quatro eixos que integram o projeto educativo 

(Liderança e Visão Estratégica; Sucesso Educativo e Organização Pedagógica; 

Qualidade do serviço prestado), um dos principais objetivos do AEFCPS incide 

na formação continuada por parte dos seus agentes educativos.  

Neste âmbito, enunciam-se várias formações e projetos em que o AEFCPS está 

envolvido. 

 

FORMAÇÃO 9.20 10.20 11.20 12.20 1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 

OFFICE 365 

TEAMS/ONE 

NOTE 

X    X      

LEYA X    X      

PORTO ED. X    X      

CPS X X X X X X X X X X 

MANUAIS 

DIGITAIS 
  X X X X X X X X 

TRANSIÇÃO 

DIGITAL 

          

SELFIE           

           

 

 

3. Cuidados gerais 

Nesta secção encontram-se informações em formato tutorial acerca das 

plataformas maioritariamente utilizadas por professores e alunos, consideradas 

igualmente como indispensáveis para o funcionamento do Ensino a Distância, 

além das já enunciadas. 
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3.1. Cibersegurança em reuniões online e webinars na plataforma ZOOM 

• Evite utilizar o Zoom e prefira o TEAMS, por questões de segurança 

• Opte por restringir os eventos apenas a utilizadores autenticados 

• Crie uma senha de acesso único para cada reunião 

• Ative a criptografia ponto-a ponto nas reuniões 

• Defina as permissões de gravação adequadas 

• Utilize assinaturas de áudio 

• Utilize marcas de água na partilha de ecrã 

 

3.1.1. Recomendações de segurança 

A utilização da plataforma, obriga a seguir algumas recomendações de 

segurança, de modo a beneficiar ao máximo das suas potencialidades.  Tais 

recomendações refletem apenas as que visam reduzir os riscos de segurança e 

confidencialidade na utilização das aplicações, não excluindo cuidados 

adicionais e externos à utilização das plataformas no que respeita à segurança 

e proteção da privacidade dos utilizadores. 

Neste link encontram-se as recomendações de segurança aquando da utilização 

do ZOOM e outras 10 recomendações no uso de plataformas de vídeo e áudio. 

 

3.2. Redes sociais 

A respeito das redes sociais, existem igualmente aspetos a considerar para 

garantir uma maior usabilidade e segurança aquando do acesso/utilização por 

parte dos utilizadores.  

Neste âmbito, enunciam-se assim alguns pontos-críticos: 

• Aceitar ligações apenas de pessoas conhecidas 

• Nunca partilhar números de telefone, moradas ou dados pessoais no 

perfil 

• Evitar locais imagens de crianças ou dados sensíveis 

• Verificar a veracidade das notícias partilhadas (por si e pelos outros) - 

confirmar sempre a fonte 

• Não clicar/abrir em publicações suspeitas- podem ser phishinhg. 

https://www.cncs.gov.pt/content/files/zoom_2.pdf
https://www.cncs.gov.pt/content/files/10_recomendaes_no_uso_de_plataformas_de_vdeo_e_udio.jpg
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3.3. Consulta de informações adicionais/recursos digitais disponíveis 

Para obter mais informações acerca de fontes seguras e afetas à temática da 

proteção dos dados pessoais e cuidados a ter em ambientes online, 

recomenda-se a consulta aos seguintes organismos oficiais/documentos: 

• Centro Nacional de Cibersegurança Portugal (CNCS) 

o Boas Práticas  

o Glossário 

• Seguranet 

o Cibersegurança nas Escolas 

o Recursos de Apoio 

• Apoio de Escolas 

o Segurança Digital 

o Orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino 

à distância 

 

https://www.cncs.gov.pt/content/files/zoom_2.pdf
https://www.cncs.gov.pt/recursos/boas-praticas/
https://www.cncs.gov.pt/recursos/glossario/
https://www.seguranet.pt/
https://www.seguranet.pt/mes-ciberseguranca-2020
https://www.seguranet.pt/mes-ciberseguranca-2020/recursos-de-apoio
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/879
https://apoioescolas.dge.mec.pt/segurancadigital
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia.pdf

