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Caríssimos Pais/Enc. de Educação 
dos alunos do 2º e 3º ciclos, 

 

No seguimento da implementação do Ensino à distância (Sala virtual) vimos, por este 

meio, recordar/prestar as seguintes orientações/recomendações: 
 

 

 EMAIL INSTITUCIONAL DO ALUNO (2º e 3º ciclos) 

 Enviamos em anexo um documento em formato Excel com os emails 

institucionais dos alunos do 2º e 3º ciclos. A password de acesso é o NIF de 

cada aluno. No primeiro acesso devem alterar a password. 

 Existem alguns alunos (nomeadamente do 5º ano) que já possuem email 

institucional. Para estes mantém-se o mesmo email e password de acesso, 

daí não constarem na lista em anexo. 

 

 ENSINO À DISTÂNCIA (Sala de Aula Virtual): 

 As atividades realizadas na sala de aula virtual serão apenas para consolidar 

as aprendizagens já adquiridas e manter contacto regular com a equipa 

pedagógica e colegas. 

 As atividades deverão ser, sempre que possível, monitorizadas pelos 

Pais/Enc. de Educação. 

 A plataforma que vamos usar para a sala de aula virtual é a Google 

Classroom e Google Meet. No email do aluno vão receber tutoriais de como 

acederem à esta plataforma. 

 A sala de aula virtual funcionará diariamente, até ao dia 27 de março. O 

Diretor de Turma abrirá, no dia 19 de março, no seguinte horário: 

Ano/Turma Hora Início Ano/Turma Hora Início 

5ºA 11h 7ºA 11h 

5ºB 11h 8ºA 14h 

6ºA 14h 8ºB 15h 

6ºB 15h 9ºA 14h 

  9ºB 15h 

NOTA: O Diretor de Turma informará, no primeiro encontro, o horário em 

que as disciplinas entrarão. 
 

 

Estimados Pais/Enc. de Educação, de momento é tudo. Para cada um de vós o 

nosso abraço amigo. 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

Braga, 17 de março de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


