REGRAS DE ETIQUETA
NAS AULAS ONLINE
O Agrupamento de Escolas de Mem Martins vem, desta forma, solicitar
aos Encarregados de Educação o favor de, ȷunto dos seus educandos,
chamarem a atenção para regras a cumprir no decorrer das aulas
Online.
USAR ROUPA ADEQUADA - é importante que os alunos tenham a noção que
numa aula online apenas muda o ambiente. A casa de cada um passa a ser o local
onde decorre a aula, logo, os alunos devem usar a roupa que usariam na escola.

SER PONTUAL - tal como na escola, a pontualidade é um fator importante e uma
questão de respeito pelos outros. Os alunos devem estar 5 minutos antes da aula
para garantirem que conseguem aceder à mesma.
A CÂMARA DEVE ESTAR SEMPRE LIGADA, exceto quando o professor der
indicação contrária;
O MICROFONE DEVE ESTAR DESLIGADO, exceto quando exista
oportunidade de discussão em grupo ou quando o professor o indicar.
Antes da aula começar, O ALUNO DEVE TER SEMPRE O MATERIAL
NECESSÁRIO JUNTO DE SI (caderno, manual, caderno de atividades e o material
de necessário em cada aula).
Durante as aulas online, e tal como nas aulas, O ALUNO NÃO PODE COMER,
embora possa ter uma garrafa de água, sumo ou chá, desta forma, e se tiver sede,
não terá que se ausentar durante a aula.
Se o aluno assistir à aula pelo computador deve ter o TELEMÓVEL DESLIGADO ;
As notiﬁcações das REDES SOCIAIS DEVEM ESTAR DESATIVAS;
Durante a aula online, o aluno deve ESTAR COM ATENÇÃO ao que está a ser
transmitido;
Se tiver irmãos mais novos, deve tentar que outra pessoa do agregado familiar
possa tomar conta deles, para que o seu educando esteja concentrado a 100% na aula.
Numa aula online, o SABER ESTAR, assim como o RESPEITO PELOS PROFESSORES E
COLEGAS, é essencial para o normal funcionamento da mesma;
O aluno deve aproveitar as aulas online para COLOCAR QUESTÕES e esclarecer as suas
dúvidas;
É igualmente importante, OUVIR COM ATENÇÃO AS DÚVIDAS dos colegas, pois
podem ser comuns e, desta forma, o tempo de aula é melhor aproveitado.

