AVISO
INFORMAÇÃO AULAS NO 3º PERÍODO
O Agrupamento de Escolas da Corga do Lobão encontra-se pronto e preparado para assegurar
o início do 3.º período a partir de segunda-feira, 20 de abril, de forma não presencial.
Este trabalho de preparação foi realizado ao longo das últimas semanas e contou com a
colaboração especial de todos os Professores na informação prestada às famílias e alunos dos
procedimentos a ter por esta modalidade de ensino.
De forma responsável e segura, a escola procedeu às melhores práticas de segurança digital.
Optamos por usar a nossa plataforma web de interação assíncrona (os alunos e os professores
não estão conectados ao mesmo tempo) com os alunos e o Google Meet para a interação
síncrona (aulas on-line com o/a professor/a), plataformas estas que têm bons níveis de
segurança, desde que usados com responsabilidade por todos.
Para aceder à nossa plataforma, o/a aluno/a necessita apenas do seu número interno, como
Utilizador, e os primeiros quatro números do Cartão de Cidadão, como Código.

O/A aluno/a, depois de entrar, terá acesso às diferentes disciplinas e na Sala de Pais serão
colocadas informações gerais.

Na Sala de Pais, será colocado o horário de trabalho do/a aluno/a para o 3º período, bem como
o horário das aulas síncronas para o mês de abril e seguintes. Estas aulas terão a duração de 30
minutos e serão realizadas por vídeo conferência. Também, será através deste espaço que
serão dadas informações pertinentes.
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Em cada disciplina, será colocado o trabalho a desenvolver pelo/a aluno/a.
No Blogue, serão colocadas as tarefas a serem realizadas pelos alunos diariamente ou
semanalmente.

No Plano
entrega.

de Trabalho, o/a aluno terá acesso à planificação da/s tarefa/s e ao prazo de

No Plano de Trabalho, em Agendamento de sessão online, encontrará o dia e a hora a
que se realizará a aula síncrona, bem como a ligação para a sessão online. O/A aluno/a terá de
clicar na ligação para aceder.

O programa que será utilizado para as sessões online é o Google Meet.
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O/A aluno/a, no dia e na hora determinada, escreverá o seu nome e clica para aderir

No Chat, o/a aluno/a comunicará com o/a professor/a.

Esta comunicação não será assíncrona.

Qualquer dúvida que o/a Senhor/a Encarregado/a tenha,
poderá contactar o Diretor/a de Turma ou Professor/a
Titular a partir da página de Contactos, selecionando o
nome do/a professor/a.
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Tudo faremos para continuar a prestar um bom serviço na área da educação e estaremos
disponíveis para ajustar o que for necessário em função das dificuldades que possam surgir no
dia-a-dia.
O Agrupamento de Escolas da Corga do Lobão deseja a todos os seus alunos um excelente 3.º
período.

Corga do Lobão, 17 de abril de 2020
O Diretor
Manuel Sousa Couto
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