Código de Conduta para Aulas E@D na EPADRPL
Este Código de Conduta para ensino e aprendizagem em regime E@D é um conjunto de orientações
que os alunos devem respeitar obrigatoriamente. É dever do aluno:
- Ser assíduo.
- Ser pontual (chegar a horas à aula; atrasos correspondem a falta de presença).
- Utilizar um vestuário adequado à sala de aula (não estar de pijama).
- Preparar o material necessário para a
aula, antes do início da mesma (manual
escolar, caderno, material de escrita).
Caso o aluno se apresente na aula sem o
material necessário, ser-lhe-á marcada
falta de material.

- Evitar distrações
(manter o telemóvel sem som e desativar
as notificações, manter a televisão
desligada).

- Usar auscultadores (se possível).
- Acompanhar atentamente o decorrer das aulas.
- Colocar adequadamente as suas dúvidas e questões aos professores (utilizar o chat).
- Realizar as atividades propostas pelo docente, com o mesmo rigor e empenho, respeitando sempre
os prazos de entrega (fichas/trabalhos individuais/reflexões/autoavaliações), via TEAMS, de forma a
validar a sua assiduidade e o seu empenho.
- Escolher um local apropriado para a
aula on-line (usar uma mesa e cadeira
para se manter confortável).

É
expressamente
proibida a captação de
qualquer som ou imagem
sem
que
tal
seja
expressamente
autorizado pelo professor ou pelo Diretor.

- Não ingerir alimentos no decorrer
das aulas.

- O uso do telemóvel é restrito ao
acompanhamento da aula, quando
tal é imprescindível, não podendo
este ser utilizado para qualquer
outra finalidade.

- O microfone do dispositivo deve estar desligado, sendo
este somente ligado se o professor o solicitar, para
participar na aula, para conversas de grupo, para visualizar
apresentações, vídeos, ou para tirar dúvidas.

- O uso de webcam não é obrigatório
para o acompanhamento do processo de
ensino e aprendizagem (a não ser que o
professor o solicite).

- Utilizar apenas a conta de e-mail institucional e jamais partilhar o nome de utilizador e/ou palavrapasse.
- Não partilhar os links de acesso a cada aula com elementos externos à turma.
- Ser educado com todos os elementos participantes na
sessão síncrona (aguardar a vez para falar).
- Usar linguagem adequada ao contexto de aula.

- Nas aulas de Educação
Física é obrigatório o
uso do equipamento
desportivo.
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