
02
PREPARANDO

Testa o aúdio e o vídeo antes da sessão começar 

Experimenta a câmara e ajusta o enquadramento

Coloca a câmara de frente para ti, mantendo-a sempre ligada

Identifica-te usando apenas o teu nome e apelido

TESTANDO

01

Presta atenção ao fundo, dando preferência aos que são neutros

Tenta evitar a circulação de pessoas ao teu redor, pois isso pode causar distração

Prepara todo o material escolar necessário

Presta atenção à tua roupa

03PONTUALIDADE
Entra na sessão com alguma antecedência

04INSTRUÇÕES
Respeita as orientações do teu professor

INTERVENÇÕES
Escreve no chat “Peço palavra” e aguarda a resposta do professor 

Usa o chat apenas para comentários apropriados e perguntas

Escreve com correção

Fala naturalmente e com boa entoação de voz

Mantém o contacto visual com a câmara

Lembra-te que a linguagem corporal e a expressão facial também contam

Presta atenção ao teu professor e colegas

06
RUÍDOS
Desliga o microfone, quando não estiveres a falar

Evita interromper os teus colegas

Não utilizes o teclado no momento da tua intervenção

05

07DÚVIDAS
Sê paciente, o professor faz pausas para rever as mensagens no chat e tirar dúvidas

08
ASSIDUIDADE
Sê assíduo, justificando sempre as tuas ausências

Se não participares na sessão, informa-te sobre o que foi discutido

RESPEITO

09

10

Respeita as regras para que a sessão seja produtiva para todos

Segue as indicações quanto ao tipo e à forma como entregas as tarefas

Cumpre o prazo de entrega das tarefas

Não partilhes o link de acesso à sessão com pessoas exteriores à turma

Sê educado

Utiliza sempre o teu e-mail institucional

Evita comer ou beber durante as sessões

Desliga o telemóvel
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