Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE
O portal do Agrupamento (http://moodle.aedlv.org) é uma plataforma moodle LMS, destinada exclusivamente a fins
educativos, que se rege por normas de utilização, que devem ser respeitadas por todos os utilizadores a partir do
momento em que entram nesta plataforma. Assim, os utilizadores da plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas
D. Lourenço Vicente estão obrigados a observar determinadas normas de utilização.
1. A plataforma destina-se exclusivamente a atividades de âmbito educativo, científico e cultural, não comercial;
2. As notícias da página principal serão colocadas apenas pelo administrador principal (com acesso à conta “aedlv,
Lourinhã”);
3. Nos Perfis de Utilizador, apenas podem ser utilizadas fotos e nomes reais dos respetivos utilizadores devendo
seguir-se as seguintes regras:
a) Campo Nome:
 Utilizador Aluno: ano-turma Ex: 5-A-LNH, 7-B-RIB;
 Utilizador Professor: Prof., Prof.1, Prof.Edu, Prof,EE,;
 Utilizador Funcionário: Ass.Op.Ass.Tec;
 Utilizador Encarregado de Educação: Enc;
 Utilizador Psicóloga: Psi;
 Utilizador Professor das AEC: AEC.
b) Campo Apelido:
 Nome abreviado do utilizador (no máximo 3 palavras);
c) Campo e-mail:
 Utilizar um endereço de contacto válido e ativo (professores, técnicos especializados e pessoal não
docente > e-mail atribuído pelo Agrupamento; alunos e encarregados de educação > e-mail pessoal)
d) Campo Foto:
 Preferencialmente, fotografia tipo passe idêntica à usada em documentos oficiais;
4. Após a sua entrada no moodle, os utilizadores não podem modificar o “nome” atribuído pois este é o que permite
a sua identificação perante a comunidade, facilitando, deste modo, uma gestão correta e célere da plataforma;
5. Os utilizadores poderão modificar o seu “apelido”, que deverá corresponder à forma como são habitualmente
reconhecidos;
6. Apenas podem ser utilizadas fotos que permitam a sua identificação inequívoca;
7. A administração do sistema reserva-se o direito de, sem aviso prévio, apagar fotos, retificar “nomes”, que não
respeitem as normas 2, 3 e 5;
8. Perfis inadequadamente escritos, serão igualmente apagados;
9. Utilizadores com nomes fictícios serão removidos do sistema (exceto contas de teste criadas pelos
responsáveis);
10. 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);
11. O utilizador é responsável por toda a informação que coloca na plataforma e dos eventuais aspetos ou atos que
essa informação pode causar;
12. O utilizador deverá considerar que a(s) área(s)/disciplina(s) em que está inscrito nesta plataforma, constituem
um prolongamento online da sala de aula, órgão ou estrutura, devendo, por isso, respeitar as mesmas regras a
que nestas está sujeito;
13. O tipo de linguagem utilizada pelo utilizador nos diversos meios de comunicação online (síncronos/assíncronos)
disponibilizados na plataforma Moodle (Fóruns, Mensagens, Chats, ...), não deverá ser ofensiva/indecorosa e
deverão respeitar os objetivos de cada fórum (de discussão geral, de socialização e temático);
14. O responsável de cada disciplina pode inscrever outros utilizadores existentes no sistema e atribuir papéis de
utilização;
15. O Professor responsável pela Disciplina deverá fazer cópias de segurança periódicas e transferi-las para o seu
computador, de forma a garantir o restauro em caso de avaria ou perda de dados no servidor. As cópias de
segurança existentes na plataforma devem ser seguidamente apagadas;
16. É da responsabilidade do Diretor de Turma, no início de cada ano letivo, atualizar a inscrição dos alunos como
utilizadores da turma e o perfil de cada aluno;
17. O incumprimento destas normas de utilização da plataforma poderá implicar a exclusão do utilizador e/ou outras
medidas disciplinares vigentes no Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente;
18. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Administrador da Plataforma.
Para qualquer dúvida ou esclarecimento contacte a administração desta plataforma victormarques@aedlv.org.
Obrigado pela colaboração

