
 

 

        PROCEDIMENTO PARA AS SESSÕES SÍNCRONAS/SESSÕES GOOGLE MEET      

 

1. Uma sessão síncrona realizada por um docente com alunos é, para todos os efeitos, equivalente a 
uma aula, a um apoio educativo ou qualquer outra interação professor/aluno(s) que se realizasse pre-
sencialmente na escola, pelo que lhe são aplicáveis o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e o Regulamento 
Interno. Quanto aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 
aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem como no regula-
mento interno da escola, estando os alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles pre-
vistos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades 
propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. 

2. O acesso é feito através do link da disciplina na Classroom da turma, excetuando-se as aulas de apoio 
em que um dos professores cria um link. 

3. É expressamente proibida a partilha do link da sessão síncrona, pois este destina-se única e exclusiva-
mente a alunos da turma. Considera-se que é um uso indevido dos dados fornecidos pelo professor, 
pelo que as violações a esta norma são puníveis nos termos da lei e do Regulamento Interno do Agru-
pamento. 

4. Os alunos estão impedidos de criar videoconferências e só conseguem entrar na aula depois de o 
professor lá estar e este será o último a sair. Depois de o professor iniciar a videoconferência, os alunos 
ingressam automaticamente sem ter de pedir acesso.  

5. O professor terá a câmara e o som ligados durante a sessão. Fará a chamada nos primeiros 5 minutos 
após o início da sessão síncrona para verificação da presença dos alunos, a qual será registada em docu-
mento próprio. 

6. Os alunos devem desligar o som durante a sessão síncrona e apenas ligar quando tiverem necessidade 
de falar e após serem autorizados (esclarecimento de dúvidas, responder a perguntas do professor, etc.). 

7. Os alunos só devem utilizar o chat para colocarem as dúvidas que vão tendo ao longo da aula. 
 
8. Os alunos deverão ter a câmara ligada, salvo em casos comprovados de total impossibilidade técnica. 
Caso não possam, o Encarregado de Educação deverá comunicar esse constrangimento ao Diretor de 
Turma. 

9. Para um correto desenvolvimento das sessões síncronas é importante que os alunos tenham os ma-
teriais necessários e se apresentem com cuidado e asseio, evitando dispersões que invalidam o bom 
funcionamento da aula. 

10. A um aluno que perturbe de forma reiterada uma sessão síncrona é-lhe dada a ordem de saída da 
sessão, equivalente a ordem de saída de sala de aula, em resultado do referido no ponto 1. 

11. As sessões síncronas são momentos de aprendizagem dirigidas exclusivamente aos alunos, para que 
se crie um contexto similar ao da sala de aula. Assim, solicita-se a colaboração dos encarregados de 
educação para que os alunos desenvolvam as atividades de forma autónoma e concentrada, sem que 
os interrompam ou auxiliem na concretização das tarefas. 

12. A sessão síncrona é equivalente a uma aula pelo que a participação/intervenção de qualquer ele-
mento estranho, nomeadamente familiares e/ou encarregados de educação só será permitida quando 
as características dos alunos e/ou as suas necessidades educativas assim o exijam. Estas exceções têm 
de ser antecipadamente articuladas entre o professor e o encarregado de educação. 

13. O não cumprimento destas normas de conduta permite ao professor o encerramento, de forma 
justificada, da sessão, sendo a responsabilidade de tal ocorrência imputada ao incumpridor. 



 

14. As sessões síncronas implicam o respeito pelo outro, pelo que não é permitido qualquer uso indevido 
da imagem ou som dos participantes da sessão síncrona. Com efeito, é fundamental o respeito pela 
privacidade de alunos e professores, tendo em conta o Regime de Proteção de Dados, o Regulamento 
interno do Agrupamento e Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012). 

15. A duração das sessões síncronas, relativas aos blocos de 100 minutos, é de 80 minutos que incluem 
30 minutos síncronos, seguidos de 20 minutos distribuídos por trabalho autónomo e por uma pequena 
pausa, e terminam com mais 30 minutos síncronos. As restantes sessões síncronas são de 40 minutos. 

16. Esclarecimentos relacionados com o Classroom podem ser endereçados a  
apoiotecnico@aevaladares.pt. 
 

                                  (Aprovado em Conselho Pedagógico de 1 de fevereiro de 2021) 
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