Escola EB 2,3 Dr. Rui Grácio

Agrupamento de Escolas de Lapiás

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE
ESCOLA EB 2,3 DR. RUI GRÁCIO – AGRUPAMENTO DE LAPIÁS

Qualquer utilizador da plataforma Moodle da Escola EB 2,3 Dr. Rui Grácio
(http://eb23ruigracio.malha.eu/moodle), ao efectuar o seu registo (criar uma conta de utilização ou
tornar-se membro) da referida plataforma ou ao utilizar os recursos nela disponibilizados, aceita
implicitamente reger-se por determinadas regras.
Essas regras baseiam-se no respeito por todos os membros desta comunidade virtual, assim como na
observância de condutas de boa educação.
Assim, os utilizadores da plataforma Moodle da Escola EB 2,3 Dr. Rui Grácio (Agrupamento de
Escolas de Lapiás) estão obrigados a observar determinadas normas de utilização desta área
educativa on-line.
Na página seguinte encontram-se algumas das regras que deverão ser observadas pelos utilizadores.
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REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE
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A plataforma Moodle à qual se refere este documento, destina-se exclusivamente a
actividades de âmbito educativo, científico e cultural, sem intuitos comerciais, a alunos e
docentes do Agrupamento de Escolas de Lapiás;
Nos Perfis de Utilizador, apenas podem ser utilizadas fotos e nomes reais dos respectivos
utilizadores;
Os conteúdos colocados na plataforma pelo utilizador, nomeadamente em termos da
informação (texto e imagem) relativa ao seu Perfil de Utilizador, são da sua inteira
responsabilidade. Qualquer conteúdo impróprio, será motivo de penalização, podendo levar
à sua expulsão desta plataforma on-line;
Aos responsáveis pela plataforma reserva-se o direito de apagar fotos ou outra
informação que não se refira ao utilizador ou que seja inadequada, tendo em conta as
funções e objectivos a que esta área Moodle se destina;
O utilizador é responsável pela informação que coloca na plataforma;
O utilizador não poderá aceder a áreas/disciplinas em relação às quais não lhe tenha sido
fornecida a respectiva Chave de Inscrição pelo responsável dessa área/disciplina;
O utilizador deverá considerar que a(s) área(s)/disciplina(s) Moodle em que está inscrito
nesta plataforma, constituem um prolongamento on-line da sala de aula/escola física,
devendo, por isso, respeitar as mesmas regras a que nesta está sujeito;
O tipo de linguagem utilizada pelo aluno nos diversos meios de comunicação on-line
(síncronos/assíncronos) disponibilizados na plataforma Moodle (Fóruns, Mensagens, Chats,
...) deverá obedecer às mesmas normas a que este está sujeito em ambiente de sala de aula
física;
O aluno é responsável pela confidencialidade da informação pessoal utilizada para o seu
acesso a esta plataforma Moodle (Nome de Utilizador, Senha de Acesso e Chave de
Inscrição);
O aluno deverá utilizar a plataforma Moodle da escola apenas para os fins educativos a que
a mesma se destina.

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida escrevendo para o endereço oamartins@hotmail.com.

Os responsáveis pela plataforma Moodle
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