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Introdução 

O Plano de Comunicação Digital (PCD) do Agrupamento de Escolas de Barroselas (AEB) é 

um documento simples e facilitador que aponta para a implementação de uma comunicação 

digital efetiva, garantindo uma eficaz utilização dos meios tecnológicos, numa lógica de 

melhoria contínua. Partindo desta necessidade de melhorar a comunicação digital, o Plano de 

Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) contempla um conjunto de ações 

estratégicas através das quais se pretende conferir à Escola a capacidade de enfrentar os 

desafios tecnológicos, preparando os seus atores para a mudança. De entre essas ações 

destaca-se o PCD. 

Pretende-se que o PCD permita uma comunicação interna rápida e eficaz e que a 

comunicação externa garanta a divulgação de atividades e programas que projetem a imagem 

AEB, como uma organização que presta um serviço à comunidade de qualidade e assente em 

valores humanistas. O PCD é um importante guia para o desenvolvimento de projetos de 

etwinning, Erasmus+, entre outros e constituiu-se como o garante de uma efetiva segurança 

digital. 

 
Objetivos 

O PCD visa: 

 Promover uma maior eficácia comunicacional; 

 Criar mecanismos e procedimentos que facilitem a comunicação interna e externa; 

 Envolver a comunidade escolar/educativa nos processos de mudança e melhoria do 

AEB; 

 Promover/projetar a imagem do AEB, através da divulgação de notícias e eventos 

escolares. 
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Comunicação Interna 

A comunicação interna permite facilitar a veiculação da informação através de processos 

colaborativos que favorecem o envolvimento dos diferentes atores da comunidade escolar. 

OFFICE 365 

Faculta o acesso a diversos serviços e é a principal ferramenta de comunicação no AEB. 

 Email institucional (…@aebarroselas.edu.pt) 

Atribuição e utilização 

A todos os elementos da comunidade escolar (alunos, professores, pessoal não docente, 

associação de pais e associação de estudantes) é atribuído um email institucional, que deverá 

ser o meio privilegiado de comunicação no AEB. 

A utilização do email institucional deverá ser de caráter estritamente profissional, 

requerendo que se atenda ao cumprimento de regras básicas de cortesia que contribuem para 

o bom relacionamento entre todos e para a fluidez na comunicação.  

 Ao enviar um email dever-se-á: 

 Indicar sempre e apenas um assunto; 

 Ao rececionar um email dever-se-á: 

 Dar feedback da receção e leitura do email, respondendo ou colocando 

um “gosto”; 

 Atender às funcionalidades “Responder” e “Responder a todos” – caso 

se pretenda responder apenas ao remetente, deve usar-se a 

funcionalidade “Responder”; caso se pretenda que todos os 

destinatários tenham conhecimento da resposta, deve usar-se a 

funcionalidade “Responder a todos”; 

 Finalizada a utilização do email, dever-se-á encerrar a sessão: 

 

 

 

Teams  

Permite a criação de um sistema de gestão digital constituído por equipas com 

diferentes níveis. 

A equipa Docentes AEB, que agrega todos os docentes em funções no agrupamento, é 

gerida pela Direção e constituída por diferentes canais, em função das necessidades e 
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oportunidades, onde é possível disponibilizar informação, agendar reuniões, criar tópicos de 

discussão (chat), partilhar materiais. 

Os Coordenadores de Departamento, de área disciplinar, os Diretores de Turma (DT) 

criam e gerem as respetivas equipas.  

Os professores podem também criar equipas com as suas turmas para a disponibilização 

de informação e de recursos e para propor tarefas a realizar e emissão de feedback. 

GIAE ONLINE 

Todos os professores têm acesso ao GIAE para: 

 Escrever os sumários 

 Marcar faltas aos alunos 

 Registar ocorrências com indicação de os encarregados de educação 

visualizarem; 

 Agendar os momentos de avaliação 

 Lançar os níveis/classificações;  

 Consultar informações relativas aos alunos e aos horários das turmas e dos 

professores; 

 Criar e consultar reuniões e atas, entre outras funcionalidades. 

Os DT, por sua vez, podem ainda aceder a funcionalidades relativas a faltas e justificação 

de faltas e comunicação das mesmas aos encarregados de educação, bem como a relatórios 

resumo da caracterização da turma e do desempenho dos alunos. 

Os alunos acedem ao GIAE para: 

 Consultar ementas e adquirirem as senhas de almoço;  

 Consultar os movimentos do seu cartão, 

 Visualizar informação relativa ao horário da sua turma, aos sumários registados 

e aos momentos de avaliação agendados.  

 No final de cada período podem aceder à sua avaliação. 

Aos encarregados de educação são permitidas as mesmas funcionalidades que aos 

alunos, podendo também: 

 Tomar conhecimento de ocorrências dos seus educandos, das refeições 

compradas e não consumidas;  

 Solicitar a justificação de faltas dos seus educandos;  

 Carregar o cartão através do MAWAY. 
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Comunicação Externa 

A comunicação externa far-se-á através da página web do AEB, das redes sociais 

(Facebook, Instagram) e das Newsletters (Escola Viva, Escolinha Viva e Serviço de Psicologia). 

A gestão e manutenção da página web do AEB é da exclusiva responsabilidade da 

Direção. 

O gabinete de imagem do AEB tem uma equipa responsável pela manutenção e gestão 

das redes sociais e das Newsletters. 

Todo o material (artigos, vídeos, fotos…) que seja ilustrativo das atividades que se 

desenvolvem nas diferentes escolas do AEB deverá ser enviado para a equipa responsável e/ou 

para a Direção. 

Dever-se-á ter em atenção o seguinte: 

 Os artigos devem conter o nome do autor e, caso seja aluno, deve também 

conter a turma e o ano de escolaridade; 

 As publicações em formato vídeo devem ter uma duração máxima de 5 minutos 

e ser acompanhadas de uma breve descrição; 

 As publicações em formato de imagem devem conter, no máximo, 10 fotos e ser 

acompanhadas de uma breve descrição. 
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Reuniões  

Os procedimentos abaixo descritos aplicam-se a todo o tipo de reuniões, quer sejam 

presenciais, quer sejam online. Excetuam-se as reuniões de avaliação. 

Convocatória 

O Presidente deverá criar a reunião no GIAE, transferir a convocatória (contendo a data, 

hora, os intervenientes e a ordem de trabalhos) e enviá-la por email, com antecedência 

mínima de 48 horas. 

Ata  

O secretário deverá elaborar a ata da reunião e partilhá-la com todos os intervenientes 

nas 48 horas seguintes à reunião, definindo o prazo para recolha de contributos. A ata deverá 

ficar aprovada e inserida no GIAE, pelo Presidente, nos 7 dias subsequentes à realização da 

mesma. 

Recomendações para as reuniões online: 

 Ser pontual, estando devidamente preparado uns minutos antes da hora do início da 

reunião. Aguardar que o Presidente inicie a reunião e só depois é que deverá 

entrar/participar na reunião.  

 Manter o microfone desligado e a câmara ligada durante a reunião. 

 Participar ativamente, utilizando a ferramenta levantar a mão, sempre que pretenda 

intervir.  
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Nota Final 

Quando falamos em comunicação no seu sentido mais lato, mas também em 

comunicação digital, pressupõe-se que haja um envolvimento de todos, sustentado no sentido 

de pertença a uma organização. 

Partindo desta ideia, almeja-se que o Plano de Comunicação Digital do Agrupamento de 

Escolas de Barroselas venha também a contribuir para o desenvolvimento do sentido de 

pertença ao Agrupamento e de comprometimento com o seu Projeto Educativo. 

 

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico 

25 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

 


