COMUNICADO 06/2020

Comunicar com os Professores através do eCommunity
Caros Encarregados de educação da Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
Os tempos que vivemos não são fáceis, e por isso mesmo, vamos resguardar-nos e manter os nossos
alunos “ativos”. Os nossos docentes vão continuar a trabalhar com eles, pedindo que as orientações
dadas, através das formas que a seguir descrevemos, sejam seguidas. Apresentam-se as seguintes
opções de acompanhamento à distância:
- 1.º ciclo - utilização da plataforma e-comunnity para que os Encarregados de Educação
recebam as tarefas a desenvolverem nas disciplinas de Português, Matemática e Estudo do
Meio;
- 2.º ciclo, 7.º e 8.º anos - utilização da plataforma e-comunnity para que os Encarregados de
Educação recebam as tarefas a desenvolverem nas várias disciplinas;
- 9.º ano e Secundário - foi criado email geral (escola.osm.ativa@gmail.com) para que os
alunos possam receber trabalhos e enviar a sua resolução. Foi já enviado um email aos alunos
para confirmarem o uso do sistema.
Para aceder ao eCommunity https://alunosism.eschoolingserver.com/Account/LogOn com as
credenciais do Encarregado de Educação.


Para ler as mensagens que são enviadas pelos Professores

Selecionar a opção de Mensagens e escolher a mensagem a abrir:
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Depois de abrir a mensagem, pode ler a mesma e abrir os ficheiros clicando na imagem do ficheiro a abrir:

Depois de abrir o ficheiro já pode imprimir, se necessário.

Em caso de dúvidas, que seja necessário esclarecer com o Professor ou reenviar trabalhos pode selecionar a
opção Responder.
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Enviar mensagem ao(s) Professor(es)
Caso necessite enviar uma mensagem pode fazê-lo a partir da opção Nova mensagem

Na janela seguinte, ao clicar no campo Para, surgem o(s) destinatário(s) para quem pode enviar mensagens.

Depois é só preencher o Assunto e a mensagem.
Se precisar também pode anexar ficheiros, selecionado o campo anexo.
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Para finalizar clicar no botão Enviar mensagem.
Além do trabalho via email, também os nossos docentes poderão usufruir das seguintes plataformas
abertas para disponibilizar conteúdos aos alunos (é gratuito):
 Escola virtual
Acesso a partir do Link www.escolavirtual.pt/
Visualizar o vídeo com as indicações: https://youtu.be/IQbc9uwmB1A
No link https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/formacaoev.htm têm vários vídeos.
 Escola Mágica
Acesso a partir do link www.escolamagica.pt/
Podem começar por ver o tutorial https://www.escolamagica.pt/formacao
 Leya
Acesso a partir do link https://auladigital.leya.com/
Assim, e mantendo o critério de maior igualdade possível para os vários anos, sugeriu-se aos
docentes que se possam fazer: fichas dos manuais; fichas enviadas em anexo; sugestões de atividades
disponíveis em escolavirtual.pt; sugestões de atividades disponíveis em www.escolamagica.pt/;
sugestões de atividades disponíveis em https://auladigital.leya.com/; revisão de conteúdos; novos
conteúdos; entre outras.
A Secretaria da Escola estará disponível, entre as 09h00m e as 17h00m, via telefone 271 238 197 e
email: secretariaouteiro@gmail.com. Para contacto direto com a Direção Pedagógica deve ser usado
o email: escregional@gmail.com.
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Se, após a avaliação da situação em que nos encontramos, a 9 de abril, as medidas adotadas se
prolongarem ou agravarem, a Escola Regional já está a estruturar outras possibilidades para dar apoio
à distância.
A Escola está disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas sobre os métodos adotados, sobre
a forma de funcionamento de ensino à distância, para que os nosso alunos possam continuar a
aprender.
16 de março de 2020
O Diretor Pedagógico
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