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Regras de etiqueta nas aulas online

Usa roupa adequada

Não apareças de pijama ou com roupa que não usarias na escola. Veste-te de acordo
com o ambiente próprio de uma sala de aula.

Evita distrações

Escolhe um espaço tranquilo, livre de distrações. Desliga o telemóvel e desativa as
notificações. Encerra a sessão no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e outras redes
sociais.

Deves ser pontual

Tal como na escola, deves entrar na sala de aula virtual atempadamente para garantir
que consegues participar em toda a sessão.

Prepara o teu espaço

Tal como na sala de aula, deves procurar uma secretária ou mesa e manter uma
postura correta. Não deverás seguir a aula sentado no sofá ou deitado. Escolhe um
local onde possas trabalhar de forma adequada.

Usa o teu nome

Usa o nome real quando te inscreveres na sala de aula e nas diferentes atividades que
te são propostas.

Câmara

A câmara deverá estar sempre ligada. Procura que, para além de ti, mais ninguém
esteja visível. Evita dar a conhecer a tua privacidade. Coloca a câmara de forma a ser
visível um fundo neutro (uma parede branca, por exemplo) ou escolhe (antes da aula)
um ambiente virtual apropriado. Durante a sessão síncrona não deves alterar o cenário
que escolheste. Procura que à tua volta não haja elementos que possam distrair os teus
colegas.

Microfone

O microfone deverá estar desligado durante a aula para a evitar perturbar com
qualquer ruído de fundo. Liga-o, apenas, para participar nas atividades ou quando o
professor te indicar.

Material

Antes da aula começar, deves ter o material necessário junto a ti (caderno, manual,
material de escrita e/ou outros que o professor te recomendar).



Comida e bebida

Durante as aulas, não poderás comer (tal como na sala de aula). Podes ter uma garrafa
de água, sumo ou chá, para não teres de te ausentar no decorrer da sessão.

Coloca questões e esclarece dúvidas

Participa nas aulas síncronas, colocando questões breves e esclarecendo dúvidas.
Partilha sugestões e ideias. Ajuda os teus colegas. O professor estará disponível para te
ajudar. Aproveita este momento para aprender!

Comunica corretamente

Evita publicar no bate-papo comentários ou mensagens irrelevantes ou inapropriadas.
Foca-te no assunto da aula. Usa a pontuação nas frases e não escrevas sempre em
maiúsculas. Sê cuidadoso com o uso de humor. Antes de enviar uma mensagem,
verifica o que escreveste.

Nem tudo se pode partilhar!

Não fotografes ou graves as aulas virtuais. És responsável por garantir que nenhuma
imagem ou gravação é partilhada.

Sê educado!

Aguarda a tua vez de falar (coloca a mão no ar), respeita os teus colegas e professores,
usa uma linguagem adequada e assume o melhor comportamento. Lembra-te de usar
as palavras “Por favor” e “obrigado”.


