
 

 
TUTORIAL DE BOAS PRÁTICAS PARA AS SESSÕES SÍNCRONAS 

As sessões síncronas podem realizar-se em videoconferência, audioconferência ou chat. 

 

PREPARAÇÃO PRÉVIA: antes da sessão começar, o aluno deverá preparar uma mesa/secretária 

para trabalhar e ter consigo os materiais e os trabalhos da(s) disciplina(s). Deverá, igualmente, 

preparar o equipamento informático e aceder, atempadamente, à plataforma usada. Os 

Pais/Encarregados de Educação devem auxiliar o aluno nesta tarefa, quando necessário (1.º e 2.º 

ciclos). 

 

As sessões síncronas são momentos de aprendizagem exclusivamente destinos aos alunos. É 

aconselhável que os Pais/Encarregados de Educação não tenham uma intervenção direta ou estejam 

a assistir, a não ser que seja solicitado pelo(a) professor(a) ou para auxílio na resolução de algum 

problema técnico. Solicita-se a compreensão e a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação 

no sentido de permitirem aos seus educandos o desenvolvimento das atividades de forma autónoma 

e concentrada, sem que os interrompam ou auxiliem na concretização das tarefas. 

 

DURANTE AS SESSÕES O ALUNO DEVERÁ: 

• Ser assíduo, pontual e ter uma postura correta (evitar ter objetos ou materiais que não são 

necessários para a sessão, pois irá distrair-se e distrair os colegas, estar corretamente sentado, 

não comer ou levantar-se sem autorização do(a) professor(a); 

• Manter a câmara ligada durante o decorrer da sessão, se a sua utilização estiver devidamente 

autorizada pelo Encarregado de Educação;   

• Manter o microfone desligado para que os sons envolventes não perturbem a sessão. O 

microfone só deve ser ligado quando devidamente autorizado pelo(a) professor(a) para que o 

aluno possa participar, com ordem, respeitando os colegas; 

• Usar o Chat para colocar dúvidas ou responder ao(à) professor(a) - o Chat não deve ser usado 

para conversas paralelas ou brincadeiras com os colegas; 

• Prestar atenção à intervenção do(a) professor(a) e seguir atentamente as suas orientações. 

 

PARA SEGURANÇA DE TODOS: 

• Não partilhar os códigos de acesso; 

• É expressamente proibida a captação de imagens ou gravação vídeo / áudio das sessões 

síncronas; 

• Os infratores estão sujeitos a penalizações previstas no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, no 

Regulamento Interno do Agrupamento e no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

DEVERES DOS ALUNOS EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

• Os alunos devem ser assíduos aos momentos de trabalho síncrono com os professores; 

• O aluno/ ou o Encarregado de Educação no 1.º Ciclo, deve enviar os trabalhos realizados, nos 

termos e prazos acordados com o(s) respetivo(s) docente(s). 

  

 
O Diretor do Agrupamento 

 


