
Regras de utilização do Moodle do Agrupamento de Es colas Vale Aveiras 

 

 

O sistema destina-se a todos os membros da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, para a realização de tarefas de âmbito 

educativo, cultural e social, não comercial. 

 

Apenas podem ser utilizadas fotos e nomes reais dos utilizadores. 

A administração do sistema reserva-se o direito de apagar fotos que não se refiram ao utilizador. 

Utilizadores com nomes fictícios são removidos do s istema (excepto "contas de teste", criadas pelos re sponsáveis). 

 

O sistema poderá oferecer serviços de comunicação elaborados para permitir ao utilizador a comunicação com outros. Ao usufruir destes serviços, o 

utilizador compromete-se a enviar, receber e utilizar apenas informação própria e a não empregar linguagem e termos obscenos, ofensivos, inadequados, 

impróprios ou comentários que possam ferir susceptibilidades. 

 

A administração do sistema poderá, a qualquer momen to, retirar ou anular determinados conteúdos da pla taforma, sem notificação prévia ao 

utilizador, se entender que violam qualquer das dis posições estabelecidas. Do mesmo modo poderá integr ar novos conteúdos e efectuar as 

alterações que entender necessárias. 

 

Ao utilizador não é permitido: 

 

- utilizar os serviços de comunicação para efectuar uploads de ficheiros que contenham vírus, trojan horses, worms, ficheiros corruptos ou qualquer outro 

tipo de ficheiros idênticos que sejam passíveis de danificar o computador ou propriedade de outrem; 

- manipular ou falsificar informação, com vista a ocultar a origem de produtos ou serviços; 

- restringir ou inibir outro utilizador de usar e gozar os serviços de comunicação; 

- gravar, recolher, reter ou coleccionar informação sobre outros utilizadores; 

- violar qualquer lei / regulamentação aplicável, em especial as que regulamentam a protecção e o direito autoral, bem como corromper ou alterar 

procedimentos, políticas, requerimentos ou regulamentos ligados aos serviços; 

- criar uma identidade falsa com o objectivo de enganar outrem. 

 

Qualquer litígio será regulado pela legislação em vigor e por tribunais portugueses. 

 

Todos e quaisquer conteúdos inseridos no sistema deverão respeitar as limitações configuradas na lei dos directos de autor. Os conteúdos inseridos por 

fontes externas (correio electrónico, por exemplo) são da responsabilidade de quem os envia, não podendo o Agrupamento de Escolas Vale Aveiras 

responsabilizar-se pelos mesmos. 

 

O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras não se responsabiliza por problemas de má emissão, falta ou falha que ocorra na comunicação de ou para um 

utilizador. 

 

O sistema, por poder permitir o acesso a sites terceiros, não assume qualquer responsabilidade pelos conteúdos e características desses sites. 

 

O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras não se responsabiliza por danos causados por informações e contactos estabelecidos directamente entre 

utilizadores. Cada utilizador deve usar da necessária precaução quando fornece a outrem informação acerca de si próprio. 

 

O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras não assume qualquer responsabilidade por acções ou danos resultantes de má utilização dos serviços de 

comunicação ou pelo desrespeito das condições atrás descritas. 

 

Os participantes no sistema poderão exprimir opiniões e pontos de vista diferentes que possam não reflectir as ideias e/ou posições do Agrupamento de 

Escolas Vale Aveiras. 

 

O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras reserva-se ainda o direito de banir, a qualquer momento e por prazo indeterminado, todo e qualquer utilizador 

que não respeite qualquer uma das condições atrás descritas. 

 

O utilizador submete-se às presentes Regras de Utilização, que poderão ser alteradas sem notificação prévia. Poderá sempre rever a versão mais 

actualizada neste mesmo local. 

 

 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida escrevendo para o endereço llcfcp@gmail.com  

 

Obrigado. 

Última alteração: 10 de Outubro de 2008 


