AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RUY BELO

Regulamento de utilização da Plataforma Moodle
(http://eb23ruybelo.com/moodle28/)

1. Qualquer utilizador da plataforma moodle é responsável pelo cumprimento deste regulamento, não podendo
evocar o seu desconhecimento.
2. A plataforma moodle do Agrupamento de Escolas Ruy Belo (AERB) destina-se exclusivamente ao trabalho
académico no Agrupamento ou de âmbito científico e cultural. Participantes externos ao Agrupamento
podem estar inscritos em páginas em caso de colaboração direta.
3. Todos os utilizadores da plataforma têm de fornecer os seguintes dados verídicos: nome, apelido e e-mail.
Utilizadores com nomes fictícios serão removidos do sistema (exceto "contas de teste", utilizadas por
docentes).
4. Sendo esta uma plataforma de trabalho colaborativo, todos os utilizadores registados devem identificar-se e
editar o “perfil do utilizador”. Se o utilizador persistir em não atualizar a sua identificação ou se esta não for
reconhecível, poderá ser eliminado da plataforma.
5. Nas contas de utilizador, apenas podem ser utilizadas fotos e nomes dos utilizadores que permitam a sua
identificação inequívoca. A administração do sistema reserva-se o direito de apagar fotos que não se refiram
ao utilizador ou que sejam inadequadas tendo em conta as funções a que se destina a plataforma do AERB.
6. Utilizadores com contas duplas serão removidos das páginas.
7. Caso algum utilizador deixe de fazer parte da comunidade educativa poderá ser eliminado da plataforma.
8. Os utilizadores terão de respeitar a propriedade intelectual, não copiando, modificando, usando ou
divulgando em todo ou em parte, textos, artigos, programas ou qualquer outro material, sem a permissão do
seu autor.
9. Qualquer utilizador deverá proceder de forma responsável, garantindo o sigilo da sua palavra-chave de forma
a evitar a sua utilização fraudulenta.
10. Aos utilizadores é rigorosamente proibido o envio de arquivos (upload) que tenham como finalidade a
descodificação de senhas, a leitura de dados de terceiros, a propagação de vírus, a destruição de outros
arquivos ou a inoperacionalidade da plataforma.
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11. A plataforma moodle não recolhe qualquer informação dos seus utilizadores e não a divulga por qualquer
meio.
12. O acesso pela Administração às páginas existentes na plataforma é apenas justificado para confirmação do
nível de atividade das mesmas ou para fins estatísticos, não sendo consultadas quaisquer conversas pessoais,
entradas de fórum, diálogos, entregas de trabalhos ou qualquer outro tipo de atividade.
13. A chave de inscrição para cada disciplina é disponibilizada pelo respetivo docente.
14. Será prestado apoio a todos os utilizadores da plataforma por e-mail, mensagens internas, telefone ou
presencial.
15. Os professores e alunos podem usufruir de um apoio personalizado no Agrupamento, no local e hora que
considerarem adequado, de acordo com o horário da AERB e com a disponibilidade da equipa.
16. A criação de páginas/disciplinas pode ser requerida por professores, alunos ou organismos da AERB.
17. Os docentes poderão utilizar a plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas Ruy Belo na recolha de dados
para efeitos de avaliação formativa e sumativa.
18. Os Administradores da plataforma reservam-se o direito de excluir utilizadores que não cumpram as normas
expostas, usem linguagem ou elementos gráficos inconvenientes ou ofensivos.
19. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção do Agrupamento de Escolas Ruy Belo.
______________________________

A equipa PTE
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