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Cofinanciado por: 

                 

 

Face à situação extraordinária que vivemos devido ao Covid-19, a partir de 8 de 

fevereiro, as atividades letivas serão realizadas no sistema de formação a distância/ on 

line. 

 

Este sistema pressupõe: 

 Cumprimento do horário letivo assente em aulas síncronas (desenvolvidas em 

tempo real permitindo interação entre alunos e professores) e assíncronas (em 

que os alunos trabalham de forma autónoma); 

 A plataforma de comunicação a utilizar é a Microsoft Teams; 

 Os alunos estão obrigados ao cumprimento do Regulamento Interno da escola e 

da lei nº 51/2012, Estatuto do aluno, nomeadamente, o dever de assiduidade e 

realização das tarefas/ atividades nos termos e prazos indicados pelos 

professores; 

 A avaliação terá sempre um caracter formativo e sumativo, de acordo com os 

critérios de avaliação definidos para este sistema; 

 A planificação e execução das atividades deve ser adequada à especificidade de 

cada curso, turma e aluno garantindo a aprendizagem de todos. 

 Nenhum interveniente no processo (escola, docentes ou alunos) poderá 

proceder à gravação de vídeo ou áudio de qualquer sessão sem o conhecimento 

e consentimento dos alunos e dos respetivos encarregados de educação ou do 

docente. 

  

Normas de conduta e responsabilidades 

Na participação das atividades da plataforma, cada utilizador deve seguir o dever geral 

de boa conduta, promovendo um ambiente propício à aprendizagem, que potencie a 

partilha de conhecimentos e a troca de informações. 

Cada utilizador (aluno/ docente) é responsável pelas atividades que ocorrerem na sua 

conta (email/ palavra-passe). 

Sempre que houver qualquer conduta suspeita ou não autorizada deve ser comunicada 

diretamente ao docente, ao Diretor de Turma ou à equipa de apoio da escola, através 

do email geral@epmoimenta.pt. 

 

1) São deveres de cada utilizador: 

a) Manter a confidencialidade e segurança da sua palavra-passe, não a divulgando 

a terceiros; 
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b) Fazer o uso adequado e responsável das funcionalidades da plataforma que lhe 

são atribuídas; 

2) O utilizador deve abster-se de: 

a) Transmitir, através da plataforma, qualquer conteúdo exterior às atividades 

letivas ou não autorizado; 

b) Usar qualquer funcionalidade que ponha em causa ou perturbe o normal 

funcionamento das atividades. 

 

Para além dos anteriores, são ainda deveres dos utilizadores (docentes): 

a) Realizar As sessões síncronas (vídeo e áudio) e assíncronas de acordo com o 

horário semanal estipulado; 

b) Planificar semanalmente as atividades e enviar a planificação ao respetivo 

Diretor de Turma e Coordenador de Curso (área técnica); 

c) Propor atividades/ tarefas nas sessões síncronas e assíncronas tendo por 

base o tempo de cada sessão; 

d) Assegurar a orientação educativa dos alunos (o que se pretende em cada 

tarefa, material didático a utilizar, possibilidades de cooperação com colegas, 

possibilidades e locais de pesquisa de informação, estabelecer guião de 

trabalho, etc.) 

e) Verificar e controlar a assiduidade; 

f) Recolher evidências da participação dos alunos por forma a poder realizar a 

avaliação pedagógica formativa e sumativa; 

 

Responsabilidades dos utilizadores 

1) É obrigação utilizar o Office 365- Educação (Outlook e Teams) para terem 

acesso a: 

a) Mensagens dos docentes/ alunos; 

b) Sessões síncronas e assíncronas; 

c) Respostas a dúvidas/ esclarecimentos; 

d) Possibilidades de interação com docentes/ alunos; 

e) Envio/ receção de trabalhos, apresentação oral e avaliação das 

atividades; 

f) Interação para orientação, antecipação e/ ou reforço de aprendizagens e 

competências. 

 

Ferramentas de auxílio á preparação e avaliação das atividades: 

- http://www.apoioescolas.dge.mec.pt/metodologias 

- Socrative- http://www.mentimeter.com/ 
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- Kahoot- http://Kahoot.com/ 

- Escola virtual- www.escolavirtual.pt 

 

Recomendações par alunos: 

1) Antes das sessões/ aulas síncronas: 

 Aceder às sessões marcadas na plataforma Teams; 

 Prestar atenção às condições do local de trabalho que deve ser um espaço de 

silêncio e devidamente iluminado; 

 Ter junto de si os materiais necessários à aula; 

 Usar auriculares/ auscultadores, sempre que possível; 

 Apresentar-se sempre com aprumo, asseio e aspeto cuidado; 

 Entrar de forma pontual nas sessões; 

 

2) Durante as aulas síncronas: 

 Os alunos devem entrar depois do professor iniciar a sessão, sendo este o último 

a sair; 

 No início de cada aula, o professor verificará a presença dos alunos registando 

as faltas; 

 Durante as aulas, os alunos cumprirão as indicações dos professores quanto à 

forma de comunicação; 

 Manter o microfone desligado quando não se está a intervir; 

 Manter a câmara sempre ligada. Em caso de impedimento, deverão os 

encarregados de educação comunicar as razões ao Diretor de Turma; 

 A comunicação e postura no decorrer da aula deve seguir as regras de bom 

comportamento e boa educação. 

 

3) Depois das aulas síncronas: 

 Os alunos devem respeitar as orientações e os prazos de entrega das tarefas 

propostas em cada aula que deverão enviar aos professores usando a plataforma 

Teams; 

 Cada um deve gerir o seu tempo de maneira e criar rotinas para cumprir as 

tarefas solicitadas e poder ter momentos de descanso; 

 Devem realizar os trabalhos de forma autónoma, embora possam pedir 

orientações aos professores. 

 

Recomendações para encarregados de educação: 

 O Professore verificará a pontualidade e assiduidade dos alunos. Caso o aluno, 

por motivos justificáveis, não possa assistir a alguma aula, deve o encarregado 

de educação justificar a falta junto do diretor de Turma; 
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 Assegurar que o seu educando cumpre os horários estabelecidos; 

 Orientar o seu educando na organização de um plano de estudo/ trabalho que 

possibilite a realização das tarefas propostas pelos professores e tempo livre 

para descanso; 

 Acompanhar o cumprimento do plano de estudos/ trabalho; 

 Estar atento às comunicações do diretor de Turma; 

 Manter contacto com o Diretor de Turma; 

 

 

Moimenta da Beira, 5 de fevereiro de 2021 

 

O Diretor Pedagógico 

 José António dos Anjos Almeida 

 


