
PREPARA-TE PARA
ESTARES ONLINE 

O  d i g i t a l  t a m b é m  t e m  r e g r a . . .

A TUA LIBERDADE
ACABA QUANDO

COMEÇA A DE OUTRO

UTILIZA SEMPRE A TUA CONTA
INSTITUCIONAL

Para todo o trabalho nesta fase de ensino não
presencial utiliza sempre a tua conta

institucional do tipo aXXXX@aefcps.pt, onde
XXXX é o teu número de processo.

A PLATAFORMA ESCOLHIDA
PELA ESCOLA É O TEAMS NO

ECOSSITEMA OFFICE 365

Lembra-te que o TEAMS é a plataforma
escolhida pela escola.

A plataforma está preparada para acautelar as
questões de segurança.

Para mais dicas acede a:
www.https://aefernandocasimiro.wordpress.com/

Adaptado de Supertabi

CUIDADOS ONLINE
Acede apenas aos documentos enviados pelos

teus professores e recusa outros que não
conheces nem sabes de quem são.

Se tiveres dúvidas pergunta ao teu professor.
Não arrisques navega apenas por locais que

foram recomendados.

AEFCPS

CUIDA DA TUA SEGURANÇA E
DA SEGURANÇA DOS OUTROS

Mantem-te sempre atualizado!
Consulta a política de cibersegurança do

AEFCPS.

PRIVACIDADE DE IMAGEM
A privacidade é um direito teu mas também

um dever para com os outros.
 

REGISTOS ONLINE
Não graves nem publiques imagens e vídeos

das tuas aulas sem a devida autorização.
Não irias gostar de ser fotografado e/ou

filmado sem o teu consentimento. Os teus
colegas também não.

O desrespeito pelo direito de imagem é crime.

RESPEITA OS DIREITOS
DE AUTOR

FAZ APELO AO BOM
SENSO

NÃO FAÇAS AOS OUTROS
O QUE NÃO GOSTAVAS
QUE TE FIZESSEM A TI

Podes utilizar informação que retires da
internet. Contudo, identifica sempre o link e a

data em que o consultaste. 
Lembra-te que nem toda a informação

disponível na web é verdadeira. Procura fontes
credíveis.

Informa-te junto do teu professor.

Tem o bom senso no que publicas ou escreves
e principalmente na forma como o expressas.
A boa educação online deve ser a mesma do

regime presencial.


