
 

        EXCLUSIVIDADE

Não é permitida a participação de mais ninguém
nas aulas para além dos alunos e professor/a.

 

         ROUPA ADEQUADA

A regra em relação à roupa é só uma:  Se não usarias
na escola, também não deves usar nas aulas online. A
aula online só muda o ambiente externo, mas
continua a ser uma aula. A roupa deve ser confortável
e adequada.        

 

         
        CÂMARA E MICRO

Durante as aulas, deverás manter a câmara ligada e o
microfone desligado, exceto quando participas. 
  

Mantém a câmara focada em ti e posicionada de
forma a que não apanhe outras pessoas no fundo.
 

Usa auriculares para estares na aula sem incomodar
as outras pessoas com quem estás em casa e evitar
ruídos de fundo quando participas.
 

Participa ordeiramente, pedindo a vez e aguardando
que o/a professor/a te passe a palavra.  

 

      PONTUALIDADE

Deves aceder à tua aula, à hora marcada no horário.
Apronta-te com tempo de forma a 5 minutos antes da
aula teres tudo preparado para aceder à mesma, quer
pelo PC, quer pelo telemóvel.
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        PRODUTIVIDADE

Desliga as notificações das redes sociais, a TV e todos
os aparelhos eletrónicos que possam servir de
distração nas aulas.
Se estiveres a participar nas aulas através do PC,
mantém o telemóvel longe do alcance. "Longe da vista,
longe do coração."
  

No caso de teres irmãos, principalmente se forem mais
novos, evita que estejam no mesmo espaço e pede a
alguém da família que tome conta deles para poderes
estar 100% focado na aula.

 

        ESPAÇO DE TRABALHO

Mantém o teu espaço de trabalho limpo e
arrumado, evitando possíveis fontes de
distração.
 

Prepara antecipadamente o material de escrita,
livros (manual e caderno de atividades) e
cadernos de que vais precisar.

 

               COMIDA E BEBIDA

Tal como nas aulas presenciais, a comida está
interdita, mas poderás beber, desde que
mantenhas junto a ti uma garrafa de água, para
evitar ausências.

E@D E NETIQUETA


