NORMAS UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA
MOODLE

Normas de Utilização da Plataforma Moodle

Qualquer utilizador da plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, ao
efetuar o seu registo (criar uma conta de utilizador) na referida plataforma ou ao utilizar os
recursos nela disponibilizados, aceita 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.
Os utilizadores da plataforma Moodle do Agrupamento estão obrigados a observar determinadas
normas de utilização desta área educativa on-line, de forma a facilitar as tarefas inerentes à
gestão e administração da plataforma e respetivas disciplinas.
 A plataforma Moodle à qual se refere este documento, destina-se exclusivamente a
atividade do âmbito educativo, científico e cultural, sem intuitos comerciais, à Comunidade
Educativa da escola.
 Nos perfis de Utilizador, apenas podem ser utilizadas fotos (tipo passe) e nomes reais dos
respetivos utilizadores.
O professor responsável de cada disciplina fica encarregado de atribuir os papeis de utilização.
 O utilizador obriga-se, na utilização que fizer, incluindo no envio de conteúdos que fizer
para o mesmo, a respeitar a legislação aplicável, nomeadamente, o código do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos, Lei da Proteção de Dados, o Código da Propriedade
Industrial e a Lei da Criminalidade Informática, bem como a agir de boa-fé e a fazer uma
utilização da plataforma que não ofenda quaisquer direitos de terceiros. Qualquer conteúdo
impróprio, será motivo de penalização, podendo levar à sua expulsão desta plataforma online.
 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 utilizador nos diversos meios de comunicação on-line
disponibilizados na plataforma Moodle (Fóruns, Mensagens, chats, …) deverá obedecer às
mesmas normas a que está sujeito em ambiente de sala de aula física.
 Os utilizadores são responsáveis pela confidencialidade da informação pessoal utilizada
para o seu acesso a esta plataforma Moodle (Nome de Utilizador e Senha de Acesso).
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 O utilizador deverá usar a plataforma Moodle da escola apenas para os fins apenas para
os fins educativos a que a mesma se destina.

Aos responsáveis pela gestão e administração da 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 objetivos a que esta área Moodle se destina.
Utilizadores com nomes fictícios serão removidos do sistema.
O incumprimento das regras de utilização da plataforma poderá implicar a exclusão do
utilizador.
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