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 Ensino à distância e ensino online ou ensino online de emergência. 

 

“Em contexto de contingência face à pandemia da doença COVID-19, o ensino em todos os graus e 

ciclos, tanto em Portugal como no mundo, adaptou-se à distância social requerida. 

Importa, no entanto, distinguir ensino a distância (E@D) do ensino online de emergência. 

O E@D nas suas várias modalidades (totalmente à distância ou em aprendizagem mista “blended 

learning”) caracteriza-se por uma separação física entre professor e aluno, e por um desenho cuidado 

e prévio dos conteúdos a serem ministrados, do planeamento das atividades dos alunos, e de uma 

avaliação formativa ao longo do processo de ensino. A aprendizagem realiza-se com base no ambiente 

virtual. Esta aprendizagem poderá ter momentos síncronos e assíncronos conforme o tipo de atividade 

formativa, e resultará sempre de um modelo cuidado em que as instruções e os materiais para os 

alunos têm um impacto na qualidade da aprendizagem. 

O ensino online de emergência caracteriza-se por uma separação física entre o aluno e professor, 

separação essa que não foi planeada e que resulta de uma situação de emergência. A tendência, nestes 

casos, é de transportar para a distância os conteúdos e o formato das aulas presenciais, e manter os 

alunos num regime de aulas síncronas e de acordo com os horários estabelecidos para as aulas 

presenciais. Os materiais originalmente construídos não foram previamente preparados para um 

regime de distância e, por isso, devem ser adaptados para o contexto. 

O formato de ensino face à pandemia da doença COVID-19 é claramente um formato de ensino online 

de emergência e não se enquadra naquilo que tipifica tradicionalmente o conceito de E@D.” 

 

Esta fase acarreta conhecer os diferentes modelos, assumir que estão em prática, e reconhecer que 

todos são possíveis, como forma de resposta à necessidade e ao contexto atual de distância social 

imposta pela pandemia da doença COVID-19. 
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Importa também partilhar que o Ministério da Educação (ME)/Direção-Geral da Educação (DGE), em 

colaboração com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, construiu o sítio Apoio 

às Escolas (https://apoioescolas.dge.mec.pt/) onde disponibiliza um conjunto de recursos e de 

informações para apoiar os professores e as escolas na utilização de metodologias de ensino a 

distância. Além deste sítio, o ME/DGE, em conjunto com outros parceiros, criaram o sítio SeguraNet 

(https://www.seguranet.pt/pt) que orienta, tanto os professores como os alunos, para o uso de 

ferramentas virtuais para o ensino online de forma segura (https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-

casa-recomendacoes-de-seguranca); 

 

Que o Centro Nacional de Cibersegurança (https://www.cncs.gov.pt/) atua também como 

coordenador operacional e autoridade nacional especialista em matéria de cibersegurança junto das 

entidades do Estado, operadores de Infraestruturas Críticas nacionais, operadores de serviços 

essenciais e prestadores de serviços digitais, garantindo que o ciberespaço é utilizado como espaço de 

liberdade, segurança e justiça, para proteção dos setores da sociedade que materializam a soberania 

nacional e o Estado de Direito Democrático; 

https://cncs.gov.pt/recursos/noticias/orientacoes-para-utilizacao-das-tecnologias-para-o-ensino-a-

distancia/ 

 

Que continuamos todos subordinados e alinhados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e 

a Comissão Nacional de Proteção de Dados (https://www.cnpd.pt/) enquanto entidade administrativa 

independente com poderes de autoridade, que funciona junto da Assembleia da República, com 

atribuição genérica de controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito 

pelos direitos do homem e pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei. 

(https://www.cnpd.pt/home/orientacoes/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distan

cia.pdf). 
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Escola, Ensino online de emergência, Professores, Internet, Dados, Proteção, Alunos, Direitos, Aprendizagem à distância, Pais, 

Responsabilidades, Ensino @ Distância, Casa, Escola… 

 

Uma Escola 360º 

 

 

* Regulamento de utilização e funcionamento das plataformas de e-learning no E@D, ensino 
online ou ensino online de emergência, em atividade no Agrupamento de Escolas da Senhora da 

Hora (AESH) como resposta ao período de confinamento e de isolamento social vivido. 
(Termos de utilização dos diferentes recursos/plataformas) 

 

 

Este contexto de confinamento e isolamento social impôs ao Agrupamento de Escolas da Senhora da 

Hora (AESH) repensar as vias de comunicação e interação entre educadores/professores e 

crianças/alunos que se encontram em casa, obrigando todos à efetivação da utilização de tecnologias 

de suporte ao ensino à distância. Esta utilização em massa, obriga-nos a relembrar o cumprimento de 

algumas regras que a mesma impõe. 

 

Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento estabelece as regras de acesso, utilização e funcionamento das plataformas 

de ensino à distância utilizadas nesta valência, e estabelece os direitos e deveres dos respetivos 

utilizadores; 

2. As regras constantes do presente regulamento aplicam-se a todos os utilizadores das plataformas 

em contexto de aula e/ou atividade, independentemente do seu perfil de utilização. 

3. Este regulamento destina-se a professores, técnicos, assistentes técnicos e operacionais, alunos, 

pais, mães, encarregados/as de educação e restante comunidade que nesta e/ou com esta unidade 

orgânica labore e/ou colabore, direta ou indiretamente, doravante neste documento citados como 

“utilizador ou utilizadores”. 
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Objetivo das plataformas 

As plataformas indicadas e utilizadas pretendem ser um instrumento facilitador da aquisição e 

desenvolvimento de competências e melhoria contínua, tendo como principais objetivos: 

a) Facilitar o acesso à formação e estimular o processo de ensino-aprendizagem, facultando apoio 

à formação presencial e à distância; 

b) Possibilitar formação individualizada e personalizada, que respeite o tempo e os ritmos de 

aprendizagem das crianças/alunos e adaptada às especificidades do sistema de educação; 

c) Promover a disponibilização permanente de informação em rede para os utilizadores das 

plataformas. 

 

 

Política de privacidade e dados pessoais 

1. O AESH garante a salvaguarda do direito à proteção dos dados pessoais, nos termos do disposto na 

Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (Lei da Proteção dos Dados Pessoais), que sejam prestados 

voluntariamente pelo seu titular, utilizador das plataformas e cujo tratamento é inequivocamente 

autorizado por este, os quais serão tratados de forma confidencial, nos termos da legislação em 

vigor; 

2. Para registo nas plataformas apenas são recolhidos os seguintes dados: o nome (primeiro nome e 

apelido) e o endereço de correio eletrónico (preferencialmente institucional); 

3. A informação contida nos perfis dos utilizadores (participantes e formadores), destinam-se a ser 

usados exclusivamente no âmbito da atividade formativa; 

4. O AESH, compromete-se a adotar as medidas de segurança necessárias para garantir a salvaguarda 

dos dados pessoais dos utilizadores contra a sua eventual utilização abusiva ou contra o acesso não 

autorizado; 

5. Os dados pessoais dos utilizadores não serão revelados a terceiros. 
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Direitos de Propriedade Intelectual 

1. As plataformas e todos os conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual; 

2. Todos os conteúdos utilizados nas aulas/atividades e/ou que destas surjam estão protegidos por 

direitos de propriedade intelectual do AESH e das suas escolas, no âmbito da sua atividade, missão 

e valores, e enquanto estabelecimento de ensino público; 

3. Os utilizadores devem respeitar as condições de disponibilização e as licenças de utilização de cada 

área da plataforma e de cada conteúdo, se existirem; 

4. O AESH não concede aos utilizadores quaisquer licenças de utilização ou autorizações, expressas ou 

implícitas, relativas a direitos de propriedade intelectual ou outros direitos, referentes às 

plataformas ou aos conteúdos disponibilizados; 

5. A divulgação nas plataformas de quaisquer hiperligações para outros sítios da internet, não concede 

aos utilizadores qualquer tipo de direito de propriedade intelectual ou outros direitos sobre as 

respetivas páginas, sítios ou conteúdos; 

6. Ao aceder ou utilizar as plataformas, os utilizadores concordam que as mesmas incluem, entre 

outros, conteúdos, gráficos, interface de utilizador, áudio, vídeo, conteúdo editorial, scripts e 

software, que contêm informações e material que são propriedade das próprias e, como tal, 

protegidos pela legislação da propriedade intelectual aplicável; 

7. Ao aceder ou utilizar as plataformas, os utilizadores concordam que nenhuma parte das mesmas 

poderá ser reproduzida sob qualquer formato ou por quaisquer meios, bem como, em não 

modificar, alugar, emprestar, vender, ou distribuir o conteúdo da plataforma sob qualquer forma; 

8. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é permitido proceder ao armazenamento dos 

conteúdos em computadores pessoais, única e exclusivamente com a finalidade de facilitar o 

processo de aprendizagem no AESH e no âmbito do mesmo; 

9. É igualmente permitida a citação de pequenos extratos dos documentos disponibilizados, para fins 

académicos, desde que identificada a respetiva fonte; 

10. É expressamente proibida a utilização ou propagação de conteúdos com objetivos comerciais, ou 

discriminatórios em razão da sua pertença a uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, 

origem étnica, orientação sexual, identidade de género, ou outro fator. 
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Regras de conduta e responsabilidades do utilizador 

1. Na participação nas atividades das plataformas utilizadas em cada contexto/aula (síncronas ou 

assíncronas), cada utilizador deve observar um dever geral de boa conduta, promovendo um 

ambiente digital propício à aprendizagem, que potencie partilha de conhecimentos e troca de 

informações; 

2. O utilizador é responsável por todas as atividades que ocorrerem nas suas contas, nome de utilizador 

e/ou palavra-chave em resultado da sua conduta (ação ou omissão), dolosa ou negligente; 

3. São especiais deveres do utilizador: 

a) Manter a confidencialidade e segurança do seu nome de utilizador e da sua palavra-chave, não 

divulgando os mesmos a terceiros, à exceção da devida divulgação aos pais/encarregados de 

educação; 

b) Fazer uso adequado dos privilégios de acesso às funcionalidades ou características das 

plataformas, potenciando-as e das mesmas tirando o máximo partido; 

c) Antes de submeter qualquer conteúdo, adotar todas as medidas razoáveis ao seu alcance para 

detetar e eliminar todo e qualquer vírus ou outro elemento que possa danificar, alterar ou apagar 

qualquer conteúdo, ou que possa interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de plataforma 

ou de qualquer computador, sistema informático ou equipamento de comunicações. 

4. O utilizador deve abster-se designadamente, de: 

a) Utilizar linguagem considerada ofensiva e/ou imprópria, segundo os padrões comuns; 

b) Transmitir, através da plataforma, cadeias de cartas, esquemas em pirâmide, concursos, 

inquéritos, petições, correio eletrónico não solicitado de forma massiva e/ou repetitiva a terceiros 

(SPAM), ou qualquer conteúdo duplicado não solicitado ou não autorizado; 

c) Recolher informações e dados sobre os utilizadores dos serviços, nomeadamente, nome e 

endereço e-mail, sem prévia autorização dos mesmos; 

d) Criar uma identidade falsa, fazer-se passar por outra pessoa ou tentar enganar os outros 

utilizadores de outra forma qualquer; 

e) Transmitir ou utilizar qualquer material que possa estar protegido por patentes, direitos de autor 

ou outras formas de proteção de propriedade intelectual e para o qual não tenha direitos de 

transmissão ou utilização; 

f) Proceder à colheita de imagens ou som das sessões de ensino promovidas pelo estabelecimento 

de ensino fora das situações expressamente previstas no regulamento de ensino a distância 

aprovado pelo Conselho Pedagógico do AESH. Esta atividade apenas poderá ser efetuada sempre 

que tal (i) seja necessário para o desenvolvimento das atividades educativas planeadas e 
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propostas, (ii) for indicada ou estiver autorizado pelo Educador/Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma ou Diretor; 

g) Captar imagens ou sons no âmbito das atividades pedagógicas, com finalidade educativa ou 

outra. Esta ação não poderá ser difundida por qualquer meio ou forma, nem disponibilizado fora 

do estrito âmbito da relação entre educador / professor / crianças / alunos / escola. 

As imagens ou som autorizados e captados nestes termos, não podem ser duplicados e são eliminados 

imediatamente após a sua utilização única e exclusivamente pedagógica e em ambiente escolar. 

5. Sempre que tome conhecimento de qualquer conduta suspeita ou não autorizada em relação à sua 

conta, nome de utilizador e/ou palavra-passe, o utilizador deverá entrar imediatamente em 

contacto com o AESH através do Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma. 

6. O AESH (Direção, Equipa de Apoio Pedagógico e Tecnológico, Educador, Professores) monitorizará 

a participação nas aulas/atividades à distância, podendo proceder a restrições variadas ou mesmo 

bloqueio de utilizadores por violação dos deveres constantes do presente regulamento, 

designadamente por utilização indevida, cópia não autorizada e/ou uso de linguagem ou atos 

desadequados durante a formação. 

Obrigação do utilizador/individual 

O contexto de ensino à distância e ensino online ou ensino online de emergência com o recurso 

massivo a meios digitais, implica uma obrigação redobrada de todos cumprirem os seus preceitos de 

forma consciente e responsável. 

Assim, reforçamos a necessidade de: 

 Durante o acompanhamento aos filhos/educandos/alunos não interferirem nas atividades 

síncronas (aulas/videoconferências/esclarecimentos…) que devem decorrer de forma serena, 

tranquila e sem interferências; 

Utilizar phones durante as sessões de síncronas; 

 Impedir a captação de imagens e som não autorizada; 

 Não utilizar dispositivos (computador, tablet, telemóveis…) não protegidos; 

 Não partilhar passwords, links ou outros dados e informação com terceiros; 

 Partilhar com o AESH qualquer irregularidade ou dúvida que possa surgir neste âmbito. 

 

Legislação Aplicável  

O presente regulamento, a sua interpretação, execução e cumprimento, bem como tudo aquilo que 

lhe está anexo e em que o mesmo for omisso, deve reger-se pela lei portuguesa vigente. 


