
 

 

  

 

 
 

INFORMAÇÃO PAIS/ENC. EDUCAÇÃO n.º 11_2019/2020 
 
 

 Exmo(a). Sr(a). Encarregado(a) de Educação 
 
 

Antes de mais gostaríamos de expressar o nosso desejo de que todos se encontrem bem! 

Neste momento, importa informar-vos do seguinte: 
 

1. O Ministério da Educação (ME) mantém o calendário escolar. Todo o trabalho à distância com 

os alunos termina durante o período de interrupção das atividades letivas, ou seja, de 28 de 

março a 13 de abril. 

2. A Escola está a organizar-se para efetuar o ensino à distância, no 3.º período, de forma 

coordenada, facilitadora e eficaz. Tentaremos arranjar estratégias que permitam o acesso à 

aprendizagem de todos os alunos. Isto implica algum tempo de preparação pelo que 

apelamos que aguardem com serenidade por futuras informações.  

3. Solicita-se aos alunos e Encarregados de Educação (EE) que procedam à atualização do Email/ 

Correio Eletrónico na plataforma GIAE Online em “Meu Menu”/”Processo”, acedendo aos 

separadores “Identificação”, “Filiação” (Mãe e Pai) e “Enc. Educação”. 

4. No caso da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo, as avaliações do 2º período serão 

disponibilizadas pelos respetivos docentes via Email ou contacto telefónico, a partir do dia 

02/04/2020. 

5. No caso dos 2º e 3º ciclos, as avaliações do 2º período estarão disponíveis para consulta na 

plataforma GIAE Online a partir do dia 02/04/2020. Os registos individuais de avaliação 

também serão disponibilizados nessa mesma plataforma e serão enviados por Email (caso os 

EE tenham os emails na plataforma GIAE Online - importância de cumprir o ponto 3.). Não 

haverá afixação de pautas. 

6. Devem estar atentos à página eletrónica do Agrupamento. Caso estejam com problemas em 

aceder à mesma devido ao bloqueio do antivírus, o problema poderá ficar resolvido se 

adicionarem uma "exceção" (significa definir permissão para o site do agrupamento) no 

respetivo programa de antivírus. 

7. As informações/ avisos passarão a estar disponíveis na área reservado do GIAE Online (aceder 

ao menu "Escola"/ "Informações"). 

Abraveses, 27 de março de 2020    O Diretor 

José Alexandre Ramos Rodrigues 


