
 

 
 

 

 
 

ALGUMAS INDICAÇÕES QUE DEVERÁS SEGUIR CUIDADOSAMENTE PARA 

AS AULAS EM VÍDEO CHAMADA NO CLASSROOM – LÊ COM ATENÇÃO 

 

 
- Procura estar a horas no Classroom. As aulas serão curtas, devemos aproveitar o 

tempo! 

- Deverás ter o material necessário para a aula de forma a não estares a sair e a entrar 

ao longo da aula. 

- Como estaremos em aula de vídeo e som deverás procurar estar num lugar que 

todos possam ver e não seja motivo de distração para ti e para os colegas. 

- Deverás procurar estar num lugar com pouco ruído e somente ligar o micro quando 

quiseres intervir. 

- Procura intervir de forma tranquila. Somos muitos ao mesmo tempo! No chat envia 

mensagens curtas. 

- Tem atenção à linguagem no chat, escreve corretamente e só se necessário. 

- Ainda que estejas em casa procura apresentar-te com o vestuário adequado e lugar 

adequado (por ex: não estar de pijama ou na cama). 

- Não é permitido a captação de imagens e gravação das aulas. Tal como na escola, 

esta norma é para cumprir! Estás em casa – continuas a ser responsável pelo teu bom 

comportamento. 

 

 
Se todos cumprirmos estas pequenas regras as nossas aulas correrão muito bem, 

aproveitamos o tempo de aula, revemo-nos e acima de tudo respeitamo-nos uns aos 

outros. 
 

 

E ainda 
 

 

Critérios de atuação 

1- Os alunos devem cumprir e respeitar o horário estabelecido pela 

Direção da Escola. 

2- Os alunos devem ser assíduos e pontuais às sessões síncronas. Em 

caso de ausência ou atraso, a justificação deve ser apresentada ao 

professor da disciplina e ao diretor de turma. 



3- Os alunos devem cumprir todas as tarefas, assim como os prazos a 

serem definidos por cada professor. O seu não cumprimento deve ser 

justificado pelo encarregado de educação. 

4- Os contactos/mensagens para os professores das disciplinas devem 

ser efetuados através da aplicação Classroom. 

5- Nos contactos a estabelecer com o diretor de turma devem os alunos 

utilizar o email institucional da turma. 

6- Todos os contactos devem ser efetuados de segunda a sexta- feira, 

entre as 09.00 e as 17:30. 

7- Qualquer assunto relacionado com a turma deve ser tratado em 

primeiro lugar com o diretor de turma que depois tomará as devidas 

providências e executará as diligências necessárias. 

8- Os alunos e respetivos Encarregados de Educação devem 

acusar/confirmar a receção dos emails, mantendo-se uma 

comunicação ativa com todos os intervenientes. 
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