INFORMAÇÃO Nº 5/2022-2023
AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Acesso dos alunos ao Office 365
- e-mail institucional e plataforma Microsoft Teams A promoção da literacia digital continua a ser um desafio para as escolas portuguesas.
O Projeto de Educação Digital do Agrupamento teve uma expressão bastante robusta com o
Plano de E@D que desenvolvemos nas nossas escolas e com a continuidade da utilização das
ferramentas do Office 365 no regime de ensino e aprendizagem presencial. Continuamos a
centrar os nossos esforços na organização da plataforma Microsoft Teams, no apetrechamento
das nossas escolas com recursos tecnológicos e na capacitação dos docentes.
Neste sentido, começamos por criar um e-mail institucional no Office 365, para cada docente,
trabalhador não docente, criança ou aluno, o que permite a utilização da Plataforma Microsoft
Teams e do Outlook.
O acesso ao Office 365, ao e-mail institucional e à Plataforma Teams, é feito seguindo
determinados procedimentos:
•

As crianças e os alunos que frequentaram o ano letivo 2021-2022 no Agrupamento
continuam a aceder da mesma forma, com as mesmas credenciais.

•

No sentido de otimizar a comunicação, e se assim o entenderem, as crianças e os
alunos que frequentam pela primeira vez o Agrupamento podem aceder ao Office
365 seguindo os procedimentos que constam do guia que se encontra em anexo.

•

A utilização das ferramentas do Office 365 carece de autorização do encarregado de
educação (Consentimento Informado). Assim, será solicitado, aos encarregados de
educação das crianças e dos alunos que estão pela primeira vez no Agrupamento, o
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preenchimento do consentimento informado. Os encarregados de educação das
crianças e dos alunos que frequentaram o ano letivo 2021-2022 no Agrupamento
preencheram o referido documento o ano passado. Nos próximos dias, o professor
titular/diretor de turma enviará informação detalhada sobre o assunto.

Lisboa, 6 de setembro de 2022
A Diretora
Jesuína Maria Pereira
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