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Comunicação institucional
Página Oficial do Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão
O Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão disponibiliza a sua página oficial através do endereço
https://aepacosbrandao.pt/. Esta apresenta informação dirigida à sua comunidade escolar e mantém as
principais notícias que ocorrem no agrupamento ao longo do ano letivo.
A página do agrupamento permite o acesso à plataforma Moodle, sistema de gestão da aprendizagem,
sendo usada essencialmente pelos docentes com os alunos do 2.º e 3.º ciclos, cada turma tem a sua
página, onde são disponibilizados recursos e atividades das várias disciplinas. Cada professor e aluno tem
uma conta de utilizador, diferente do e-mail institucional.

Conta Institucional do AEPB
O AEPB disponibiliza aos seus alunos e professores o e-mail institucional que faz parte da Google
Workspace for Education Fundamentals. Esta reúne vários serviços essenciais (E-mail, Meet, Drive,
Calendário, Docs…) para ajudar o AEPB a melhorar o processo de ensino e aprendizagem, colaborando e
comunicando com mais eficiência. Em momento de transição digital este será um instrumento de
trabalho dos alunos que os deve acompanhar, tal como o material que trazem para as diferentes
disciplinas.
Na conta institucional, os alunos têm acesso a processador de texto, folha de cálculo, editor de
apresentações e outras aplicações para potenciar as suas aprendizagens, sem custos, e disponível no
computador ou dispositivos móveis.
Como aceder ao e-mail institucional?
1. www.gmail.com
2. Digitar o email: al****@aepacosbrandao.pt
**** é o número do processo/cartão do aluno
3. Digitar a palavra-passe.
Para garantir a segurança, o utilizador do e-mail institucional deve alterar a palavrapasse inicial, assim que possível.

•

Os professores que não se recordem dos dados de acesso do moodle ou do e-mail institucional
devem enviar um e-mail para suporte@aepacosbrandao.pt indicando o nome completo e grupo
disciplinar, para que lhes sejam facultados os dados de acesso.

•

Os alunos que não se recordem dos dados de acesso do moodle ou do e-mail institucional devem
enviar e-mail para suporte@aepacosbrandao.pt indicando nome completo, n.º do cartão, ano e
turma, para que lhes sejam facultados os dados de acesso.
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O aluno e/ou professor pode configurar o acesso à conta institucional do AEPB em dispositivos móveis,
associando-a à conta do dispositivo.
A conta de e-mail da escola só deve ser usada para as necessidades escolares.
Devemos usar uma conta de e-mail para fins pessoais e uma outra conta de e-mail
para questões relacionadas com a escola/trabalho.
Nunca esquecer de sair de uma conta online em segurança, clicando em Terminar
sessão / Logout. Fechar a porta da nossa conta é como fechar a porta de nossa casa.

Enviar um e-mail adequadamente
Enviar um e-mail é escrever uma carta e há regras a cumprir:

Preencher sempre o
campo Assunto.

Cumprimentar o
destinatário da
mensagem.

Não escrever em
maiúsculas, significa
que estás a gritar.

Usar o campo Bcc, se
não pretender
partilhar a lista de
destinatários.

Evitar erros
ortográficos e reler
sempre a mensagem
antes de enviar.

Inserir uma saudação
final e assinar o
e-mail.

Cuidados a ter no e-mail
•
•
•
•
•

Usar uma palavra-passe forte e segura, alterá-la regularmente e não guardar no browser
(Google Chrome, Edge, Firefox…) do computador.
Não abrir e-mails, links ou ficheiros de
desconhecidos.
Não acreditar em mensagens de entidades que
oferecem prémios.
Usar sempre um antivírus para examinar as
mensagens e anexos.
Não fechar o browser sem terminar sessão da conta de e-mail.
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Canais digitais de comunicação
Com o objetivo de divulgar à comunidade escolar atividades e acontecimentos relevantes que ocorrem
no agrupamento, este mantém outros canais digitais de comunicação:
•
•

Facebook Páginas Tantas - https://www.facebook.com/paginastantas.aepb
Instagram Páginas Tantas - https://www.instagram.com/paginastantas/

A Biblioteca escolar também tem os seus canais de comunicação, a saber:
•
•

Blogue – https://bibliotecaspacosbrandao.wordpress.com/
Instagram - https://www.instagram.com/bepacosbrandao/

Paços de Brandão, 18 março de 2022
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