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Ensino a Distância (E@D)
Aos alunos
Prezado aluno,
A partir de 8 de fevereiro, vais continuar o 2.º período, com aulas diferentes. Os teus
professores vão “entrar” na tua casa para que possas continuar o ano escolar sem perderes
as aprendizagens essenciais necessárias para passares, no final do ano letivo, ao ano
seguinte.
Há um conjunto de regras que deves respeitar para que tudo corra bem. As aulas vão
decorrer por videoconferência no horário que tinhas nas aulas presenciais. Cada professor
dar-te-á as orientações em pormenor, relativamente ao funcionamento de cada disciplina.

Sê pontual e assíduo, tal como nas aulas presenciais!
Nunca te ausentes da aula sem pedir licença ao professor!
Mantém a câmara ligada!
Mantém o micro desligado; liga-o apenas com ordem do professor!
Sinaliza a tua intervenção, através do ícone “levantar a mão” e aguarda a resposta do
professor! (Se tiveres problemas com a câmara ou com o micro, deves comunicá-lo ao teu
diretor de turma ou professor titular de turma).
Direciona a câmara para ti apenas!
Nunca graves, nem filmes, nem tires fotografias. É proibido!
Nunca divulgues o link das sessões síncronas. Não é permitido!
Mantém-te na aula até ao final! Terás falta, caso te ausentes! Se tiveres muita
necessidade de te ausentar, pedes ao professor!
Deves ter junto de ti todo os materiais que o professor te recomenda, tal como nas aulas
presenciais!
Apresenta-te com brio, tal como se tivesses de sair para as aulas presenciais! Vais sentirte melhor e mostras um bom caráter.
Cumpre os prazos de entrega/submissão dos trabalhos! O trabalho não é aceite fora de
prazo, a não ser que justifiques de forma credível.
Agradece, mas não aceites que te ajudem no decorrer da aula, nem que estejam junto
de ti ou intervenham! Podes ser impedido de continuar na aula.
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Esforça-te por estar atento, por aprender, por estudar, por realizar o trabalho autónomo!
Avaliação:
És avaliado tal como nas aulas presenciais. Nesta situação, além dos trabalhos que
vais realizar, vais ter mais peso na tua avaliação: a tua responsabilidade no
cumprimento dos trabalhos nos prazos; a participação; a cooperação no bom
ambiente da aula, a autonomia, a boa prestação nas respostas dadas ao professor;
as provas diárias que vais dando, através da oralidade, de que estás a estudar e a
aprender e o cumprimento de tudo o que aqui te apresentamos.
COMO VÊS, ESTÁ TUDO NAS TUAS MÃOS!

Não esqueças! Só podes aceder à aula por videoconferência através do link na Classroom da
tua turma que nunca deves partilhar.
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