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1. No uso de qualquer um dos meios de comunicação síncrona ou assíncrona é
obrigatório respeitar os princípios do Regulamento Geral da Proteção de Dados
(RGPD) e a Política de Proteção e Privacidade dos Dados do AEE, assim como o
Regulamento Interno do AEE.
2. Os alunos deverão respeitar e cumprir os seus deveres consubstanciados no
Estatuto do Aluno, nomeadamente o que respeita à assiduidade, à
pontualidade e ao comportamento.
3. É permitida a transmissão em direto de aulas/reuniões por qualquer membro da
comunidade educativa, não sendo concomitantemente possível reproduzir ou
permitir o acesso a quaisquer outros que não os docentes e discentes envolvidos.
4. É expressamente proibido ceder links de acesso a aulas por
videoconferência, ou partilhar pastas no Drive com pessoas não autorizadas.
5. Durante as sessões síncronas docentes e alunos devem manter a câmara ligada.
Caso não possam, os encarregados de educação deverão comunicar esse
constrangimento ao Professor Titular/Diretor de Turma.
6. Durante a sessão síncrona os alunos deverão ter o microfone desligado,
exceto quando necessitem de participar na aula por iniciativa própria ou por
solicitação do professor.
7. A partilha de ecrã na aula por videoconferência está reservada apenas aos
professores, ou excecionalmente ao aluno, quando tiver autorização do professor.
8. As aulas síncronas são
exclusivamente, aos alunos.
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9. A realização de trabalhos e de qualquer outra atividade por parte dos alunos deve
respeitar o direito à propriedade intelectual. O desrespeito por estes princípios
constitui fraude e implica a anulação do trabalho ou da atividade apresentada.
10. A comunicação deve respeitar o princípio de cortesia, cumprindo-se as
regras sociais de boa educação, bem como as regras estabelecidas em cada
grupo para o bom funcionamento das atividades.

