
O uso das tecnologias de suporte ao ensino 
a distância, por parte de professores e 
alunos, exige a adoção de estratégias que 
contribuam para o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos alunos, de forma a 
que estes estejam aptos a saber identificar 
e a evitar as situações de risco online.

A implementação de boas práticas, 
no contexto de ensino a distância, são 
determinantes não só para o sucesso 
das aprendizagens, mas também para o 
desenvolvimento profissional dos docentes. 

Assim, tenha em conta algumas sugestões 
que o podem ajudar a assegurar que as 
aulas a distância decorrem de forma segura, 
tanto para alunos como para professores.

Ensino a Distância (E@D)

1. Adote um código de conduta no E@D

Assegure-se de que adota medidas e 
recomendações de segurança, no que respeita 
à proteção de dados, à Cibersegurança, aos 
comportamentos de risco e à conduta online 
dos alunos. Siga o código de conduta adotado 
pela sua escola.

2. Tenha em conta o ambiente em seu redor

A utilização de webcams, vídeo e streaming em 
direto deve ser feita de forma cuidadosa e 
refletida. Assegure-se de que não expõe o seu 
espaço privado, durante as aulas síncronas.
Posicione a câmara, sempre que possível, de 
modo a obter um fundo plano, sem nenhuma 
informação pessoal em evidência.

3. Dê a conhecer o plano de ensino  
a distância da escola

É importante que os pais/encarregados 
de educação e os próprios alunos se 
mantenham esclarecidos, sobre o que é 
esperado no E@D. Dê a conhecer às famílias 
o plano de E@D da escola.

4. Utilize apenas plataformas e canais  
oficiais de comunicação aprovados  
pela escola

Assegure-se de que comunica apenas através 
das plataformas aprovadas pela escola. Utilize 
os endereços de correio eletrónico oficiais 
atribuídos na comunicação com alunos e 
famílias. Não utilize e-mails ou contactos 
pessoais e defina um horário para comunicar 
com os pais/encarregados de educação. 

5. Incentive os alunos a apresentarem-se  
de forma adequada

Incentive os alunos a apresentarem-se 
nas aulas online, da mesma forma que 
se apresentariam na sala de aula, isto é, 
não devem usar roupa que poderia ser 
considerada inadequada para a escola.

6. Crie um plano semanal para as aulas no E@D

Crie um plano semanal para as aulas a distância 
de cada turma. Defina a frequência das aulas, 
duração, horários das aulas síncronas e 
assíncronas, o trabalho autónomo e os respetivos 
links de acesso. Isso contribuirá para que alunos 
e pais/encarregados de educação façam uma 
gestão mais tranquila das aulas a distância. 
Adeque o tempo de exposição dos alunos em 
frente dos ecrãs, nos momentos síncronos.

7. Utilize ferramentas e software seguros

Utilize ferramentas e software apropriados 
que exijam login através de correio eletrónico, 
fornecidos pela escola, e palavra--passe. Recorra 
a aplicações e software, salvaguardando que são 
seguros e aprovados pela escola.

8. Considere as características individuais  
de cada aluno 

Tenha em conta as características dos alunos, 
bem como o ritmo de aprendizagem de cada um. 
Esteja atento às necessidades individuais dos 
alunos mais vulneráveis.

9. Torne as aulas atrativas 

Seja criativo! Motive os alunos com propostas de 
atividades atrativas e inovadoras. 

10. Promova o bem-estar dos alunos

Tire partido das vantagens do modo síncrono (em 
Videoconferência ou Chat), em que todos podem 
dialogar com todos, dando a possibilidade de criar 
um ambiente de aprendizagem que promova 
o bem-estar de todos os alunos. Defina um 
calendário de comunicação regular entre professor 
e alunos, de modo a manter uma relação de 
proximidade e que permita monitorizar o  
bem-estar e a saúde mental dos alunos.

11. Promova a autodisciplina dos alunos

Esteja atento a comportamentos inadequados 
que prejudicam o processo de ensino e de 
aprendizagem. Sensibilize os alunos para a 
importância de alguns comportamentos como, 
por exemplo: pedir a palavra; passar a palavra; 
falar no tom e ritmo adequados.

12. Crie espaços de aprendizagem seguros

Crie espaços de aprendizagem seguros, definindo 
as configurações recomendadas para cada 
plataforma. Alerte os alunos para importância da 
sua responsabilidade individual na utilização da 
informação partilhada, com especial atenção no 
que se refere aos dados pessoais e às imagens.

13. Alerte os alunos para situações de risco online 

Alerte e sensibilize os alunos para determinados 
riscos online a que podem estar sujeitos. Sensibilize 
os alunos para problemáticas como o Ciberbullying, 
Sexting, Discurso de ódio, Grooming, dependências 
online, entre outras. Dinamize atividades como, 
por exemplo debates, de modo a promover 
o pensamento crítico dos alunos e a torná-los 
utilizadores mais conscientes.

14. Defina regras intransigíveis de segurança

Aquando da utilização de câmaras web, todos 
devem assumir o compromisso prévio de não 
gravar as imagens dos outros participantes sem 
autorização do professor responsável pela sessão. 
Informe os alunos das regras mais importantes a 
cumprir, por exemplo não divulgar o endereço da 
ligação das reuniões a terceiros.
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estar com eles presencialmente. Mostra-lhes 
que, apesar de não  poderem estar juntos, 
lembras-te deles com frequência.

7. Mostra aos teus amigos e familiares  
que não os esqueces

Através do online, nem sempre é fácil 
perceber como é que as pessoas se 
sentem. No entanto, há pequenos gestos 
que podem ajudar a melhorar o seu dia. 
Envia uma mensagem aos teus amigos e 
familiares a perguntar se estão bem. Umas 
simples palavras podem ser suficientes, para  
mostrar-lhes  que não os esqueces. 

8. Partilha posts com mensagens positivas

Se vires algo online que te inspire, partilha-o 
com quem conheces! Uma citação 
inspiradora, uma bonita foto ou um vídeo 
motivador, podem contribuir para que as 
pessoas se sintam mais animadas e otimistas. 

9. Coloca um quiz online

Aplicativos de videoconferência são 
excelentes formas de juntar amigos e família. 
Se conheces alguém que se está  a sentir só, 
coloca um quiz online e convida-o a participar. 
Este pequeno gesto pode fazer a diferença e 
tornar os dias mais alegres.

10. Pensa antes de comentares

Pensar antes de agir é fundamental, quer 
estejas online ou offline. 
Antes de comentar, pensa! Isso é essencial 
para evitar que faças algum comentário 
menos positivo e que possa magoar os 
outros. Opta por comentários positivos.

11. Sê empático  e compreensivo

Ser empático na relação com os  outros é 
uma atitude que devemos valorizar sempre. 
Se te aperceberes de que alguém que 
conheces está aborrecido ou se sente só, 
envia-lhe uma mensagem e disponibiliza-te 
para o ouvires.

12. Junta família e amigos  
com interesses comuns

Certamente, conheces pessoas que têm 
gostos e interesses em comum.  
Apresentá-las e pô-las em contacto pode ser 
uma boa oportunidade de fazerem novos 
amigos. No entanto, lembra-te de que para 
isso deves perguntar-lhes se concordam.

13. Recomenda algo que seja  
do teu agrado

Se gostas de fazer algo online, como jogar, 
ou se encontraste um bom recurso, 
partilha-o. Partilhar aquilo que consideramos 
útil e interessante é também um ato de 
generosidade que pode ajudar os outros. 

14. Elogia os outros pelos seus  
sucessos e conquistas 

Quando alguém que conheces partilha,  
online, algo que o deixou muito satisfeito 
e feliz, mostra-lhe também o teu apoio e 
reconhecimento. Mesmo que te pareça 
tratar-se de uma situação pouco importante, 
pode ser algo com muito significado para 
essa pessoa. Por isso, regista o teu elogio e 
reconhecimento.

1. Sê positivo

Adota uma linguagem positiva!   
Ao publicares online, opta por divulgar factos 
que fazem com que te sintas  feliz e pelos 
quais te sentes agradecido. Isso pode ser 
inspirador para outras pessoas. 

2. Disponibiliza a tua ajuda

Quando alguém que conheces coloca uma 
questão online ou pede ajuda, para algo 
que não consegue fazer, caso conheças a 
solução, responde e ajuda! Lembra-te de que 
aquilo que pode ser fácil para ti, pode ser um 
problema para outra pessoa. 

3. Mostra a tua estima  
e consideração pelos outros

Se alguém que conheces fez algo de bom, se 
revelou a sua generosidade, agradece-lhe. 
Reconhecer e agradecer, quando aprecias as 
ações dos outros, não custa nada e isso pode 
fortalecer a relação entre as pessoas.  

4. Partilha conteúdos engraçados  
com amigos e família

Por vezes, vemos alguns conteúdos online  
como vídeos ou imagens engraçadas. Sempre 
que te pareçam divertidos, partilha-os com 
os teus amigos e familiares, para que se 
possam divertir também. Lembra-te de que 
um pequeno gesto como este pode ajudar 
alguém a sorrir e a ultrapassar um momento 
menos bom.

5. Mostra que és gentil -  “Gosta e festeja” 

Se os teus amigos ou familiares publicarem  
algo de que gostas nas redes sociais, mostra-
lhes que gostas ou que ficas contente. É um 
pequeno gesto, mas que poderá ter um 
grande significado.

6. Faz chamadas de vídeo para  
os teus amigos e família

Usa as plataformas digitais para ligar aos 
teus amigos e familiares, caso não possas 

Ser gentil  é algo muito importante na 
relação com as outras pessoas, quer 
estejamos online ou offline. Na verdade, 
a gentileza é uma atitude que todos 
podemos e devemos revelar, pois mesmo 
os pequenos gestos podem ter um impacto 
muito positivo, contribuindo para que haja 
mais empatia e para que possamos ser mais 
felizes. 

Vê ou revê as 14 formas de ser gentil online. 
Todas elas  podem contribuir para o bem-
estar das pessoas e ajudá-las a adotar uma 
atitude mais positiva, melhorando a sua 
relação com os outros.

Formas de ser gentil online



O ensino a distância permite que possas 
continuar a aprender, mesmo sem estares 
numa sala de aula, na escola. No entanto, 
isso também exige que organizes bem as 
tuas atividades e tenhas alguns cuidados. 

Assim, este guia apresenta-te algumas dicas 
que podem ajudar-te, para que as aulas a 
distância sejam uma experiência segura e 
protegida.
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Pistas Essenciais para alunos no E@D
1. Encara o ensino a distância da mesma 
forma que a aprendizagem em sala de aula

Apesar de estares em casa, lembra-te de que 
se aplicam as mesmas regras da sala de aula, 
particularmente no que diz respeito ao teu 
comportamento.  
Foca-te na aprendizagem e não te distraias 
com o que te rodeia!

2. Usa linguagem adequada à sala de aula

Se necessitares de comunicar através de 
correio eletrónico ou por mensagens online, 
não utilizes abreviaturas, fala e escreve como 
farias em sala de aula. 
Sê cordial! Evita publicar comentários 
negativos ou fazer spam no chat.

3. Faz pausas regulares do uso do ecrã 

Embora as aulas a distância possam ser uma 
experiência desafiante, estar em frente a um 
ecrã, durante longos períodos de tempo, não 
é saudável. 
Faz pausas regulares! Afasta-te do ecrã 
sempre que possível e, no teu tempo livre, 
pratica desporto e desfruta de outras 
atividades, longe de dispositivos tecnológicos.

4. Usa um espaço comum da casa durante 
as aulas por videoconferência

Para que as aulas a distância corram da 
melhor forma possível, é importante que o 
ambiente à tua volta seja o adequado. Cria 
um ambiente que simule, na medida do 
possível, a tua sala de aula em casa, num 
espaço aberto para que os teus pais possam 
supervisionar, se necessário.  
Evita estar sempre fechado no quarto, 
durante as aulas!

5. Comunica apenas através de portais  
e plataformas escolares

Quaisquer mensagens, fotografias ou 
imagens, necessárias para as aulas a 
distância, deverão ser sempre enviadas 
através dos canais oficiais da Escola. Segue 
esta indicação e protege as tuas informações 
pessoais, de forma segura!

6. Respeita as regras e as  
orientações dos professores 

Os teus professores deram-te orientações 
sobre as aulas a distância e as regras a seguir. 
Os pais deverão manter-se afastados do teu 
espaço de trabalho, exceto se os professores 
solicitarem a sua presença. 
Mantém sempre um bom comportamento, 
durante as aulas! Lembra-te de que estás 
num ambiente de aprendizagem!

7. Veste-te como se fosses para a escola 

Veste-te como se fosses para a escola! 
Isso vai ajudar-te a sentir que estás na sala 
de aula, apesar de estares em casa. Evita 
usar roupa que poderia ser considerada 
inadequada para a escola.

8. Não partilhes palavras-passe  
ou outra informação sensível

Para acederes às aulas online ou para teres 
acesso aos materiais de aprendizagem, 
podem ser-te facultadas informações de 
login e palavras-passe. Da mesma forma que 
manténs os teus dados pessoais privados, 
mantém sempre as tuas palavras-passe em 
segurança e nunca as partilhes com ninguém!

9. Não utilizes as plataformas escolares 
para discutir assuntos pessoais

Mantém os canais oficiais de comunicação 
da tua escola, separados da tua comunicação 
pessoal com amigos e familiares! Não envies 
imagens, vídeos ou links, através de aplicações 
ou plataformas escolares, que não estejam 
associadas à tua aprendizagem ou ao 
contexto de sala de aula.

10. Cuida da tua saúde mental  
e do teu bem-estar

A educação a distância significa, muitas 
vezes, que terás de trabalhar sozinho e sem 
interagires, diariamente, com os teus colegas 
e amigos. Se alguma vez te sentires frustrado 
ou triste, partilha esses sentimentos com 
os teus pais ou com os teus professores. 

Mantém o contacto regular com amigos! Isso 
ajudar-te-á a manter uma atitude positiva.

11. Contribui para um ambiente  
saúdavel de aprendizagem

Para que as aulas corram bem, é necessário 
que todos cumpram as regras estabelecidas. 
Por exemplo, antes de intervires, pede 
sempre a palavra e não interrompas quem se 
encontra a falar. Sê sempre educado!  
Sê sempre correto e simpático com os teus 
colegas e professores, de forma a criar 
um ambiente saudável de aprendizagem. 
Lembra-te:  empatia gera empatia!

12. Evita comportamentos de risco online
Estar mais tempo online também te obriga 
a que estejas atento a um conjunto de 
atividades ilícitas que, infelizmente, são 
praticadas na Internet. Para não seres vítima 
de algumas situações (Grooming, Sexting, 
Discurso de ódio, Ciberbullying, entre outros), 
informa-te e cumpre as regras de segurança 
digital! 

13. Respeito pela privacidade

A gravação indevida ou não autorizada de 
imagem (captura de ecrã, gravação vídeo) ou 
de som são atividades ilícitas. A sua prática 
pode ter consequências graves. Respeita a lei 
e a privacidade de todos!



5. Assegure-se de que o seu dispositivo  
de aprendizagem está num espaço 
comum da casa

É importante ter em conta o local onde o 
computador será utilizado, uma vez que 
serão realizadas videochamadas, nos 
momentos síncronos. Mantenha o fundo 
neutro, sem informação visível. 
Proteja a sua privacidade.

6. Implemente controlos de segurança,  
de privacidade e restrições sobre 
aplicações e software
Dependendo da forma como a escola 
implementa a educação a distância, o 
seu filho ou educando pode ter recebido 
instruções para fazer o download de 
determinados programas ou aplicações. 
Embora estas sejam relativamente seguras 
de utilizar, como qualquer outra nova 
aplicação ou plataforma, é necessário adotar 
medidas de precaução. 
Monitorize as aplicações instaladas.

7. Assegure-se de que o seu filho  
utiliza apenas canais oficiais de 
comunicação escolar

Toda a comunicação com os professores 
deve ser efetuada através dos canais 
escolares oficiais. Confirme se o seu filho ou 
educando cumpre esta indicação.

8. Conheça o plano de ensino  
a distância da escola

A escola do seu filho deve ter um plano de 
ensino a distância que deverá partilhar com 
os pais e encarregados de educação.  
Esteja a par do conteúdo deste plano e 
assegure-se de que sabe o que é esperado 
dos professores e do seu filho ou educando 
durante as aulas, tanto online como offline.

9. Mantenha o contacto  
com os professores

Comunique com os professores, sempre 
que necessário. Tente dar feedback sobre 
o progresso e desenvolvimento das 
aprendizagens do seu filho ou educando, 
bem como sobre quaisquer sugestões que 
considere relevantes. Utilize apenas os 
canais oficiais para comunicar.

10. Monitorize o bem-estar e a saúde 
mental do seu filho

Durante as aulas a distância, o seu filho ficará, 
provavelmente, privado, durante algum tempo, 
da interação que estava habituado a ter.  
Embora, no início, aprender a partir de casa 
possa parecer divertido e agradável, deixar 
de interagir, presencialmente, com os colegas 
e amigos, pode ter impacto na saúde das 
crianças e dos jovens. 
Certifique-se de que o seu filho ou educando 
está a lidar bem com a situação. Incentive-o 
a fazer outras atividades, incluindo as físicas.  
Esteja atento. 

1. Revele interesse pela  
aprendizagem do seu filho

Os professores já explicaram aos alunos 
como vão decorrer as aulas a distância. 
No entanto, é possível que o seu filho ou 
educando necessite de apoio. Nesse caso, 
assuma um papel ativo. Acompanhe-o na 
sua aprendizagem e mostre-se disponível 
sempre que ele precisar de ajuda. 

2. Monitorize a comunicação  
e a atividade online do seu filho

Lembre o seu filho de que, apesar de 
estar em casa, deverá assumir o mesmo 
comportamento, tal como se estivesse 
presencialmente na escola.  
Incentive-o a ser afável. Alerte-o para 
que, apesar de estar por detrás de um 
computador, é necessário manter as 
regras de conduta online e evitar quaisquer 
comentários negativos.

3. Estabeleça um horário e uma rotina diária

Estudar em casa e aprender num ambiente 
mais informal, pode levar as crianças ou os 
jovens a associar o grau de liberdade a maior 
tempo de lazer.  
Estabeleça uma rotina diária e use o horário/
cronograma que as escolas disponibilizaram. 
Ajude o seu filho ou educando a manter-se 
focado nos momentos de estudo.

4. Encoraje os momentos fora do ecrã e 
a atividade física longe de dispositivos 
tecnológicos 

A aprendizagem a distância exige, 
inevitavelmente, uma maior utilização de 
computadores e dispositivos eletrónicos 
móveis. Os professores irão, decerto, 
aconselhar os alunos a realizarem atividades 
sem necessidade de recorrerem ao ecrã.   
Incentive o seu filho a controlar o tempo 
que passa em frente ao computador, 
restringindo-o ao necessário. Encoraje-o a 
praticar uma atividade física. 

O acompanhamento do trabalho 
escolar dos alunos, por parte dos pais e 
encarregados de educação, é essencial 
para o sucesso quer se trate do ensino 
presencial, quer a distância. No entanto, 
este último, pelas suas características, 
exige que pais e encarregados de educação 
tenham em conta outros fatores, sobretudo 
no que se refere à segurança e ao bem-estar 
das crianças e dos jovens.

Assim, tenha em conta algumas das ações 
que poderão ajudá-lo a apoiar o seu filho ou 
educando, durante o ensino a distância.
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