
Alunos sem acesso a internet e/ ou recursos digitais 

Procedimentos a adotar 

2º/3º ciclos e Secundário 

Dia Responsável Tarefa 

Até 5ª feira 

 
 
 

Professor da disciplina 
 
 
 

 
➢ Preenche o plano (Quadro C do PST), com tarefas 

previstas para 15 dias; 
➢ Caso tenha alguma tarefa que careça de impressão, 

envia-a para o email reprografianaus@aegileanes.pt, 
 identificando o(s) aluno(s)/ano/turma a quem se 
destinam, indicando com clareza o que se pretende que 
o aluno faça  
 

6ª feira Diretor de Turma 
➢ Envia o PST (quadro C), depois de devidamente validado, 

para o email reprografianaus@aegileanes.pt, indicando 
com clareza a turma a que se destina 

2º feira de manhã Assistente operacional 

➢ Imprime todas as atividades recebidas pelos professores 
das disciplinas; 

➢ organiza-as em envelopes individuais. 
➢ Coloca o PST enviado pelo DT dentro do envelope do 

aluno 
➢ Identifica cada envelope com o nome do  aluno 

ano/turma a quem se destina. 

2º feira de tarde Assistente operacional 

➢ Entrega as atividades aos Encarregados de Educação dos 
alunos identificados no envelope. 

➢ Recebe do Encarregado de Educação as atividades 
realizadas pelo aluno na semana anterior, caso se 
aplique 

3ª feira 
Assistente operacional 
e professor destacado 
para o efeito 

➢ Digitaliza as atividades recebidas e envia-as, por e-mail 
para o o professor da disciplina; 

➢ Agrafa e arquiva as atividades por ano/turma num 
envelope 

 

 

Instruções a acompanhar cada envelope (deve colar-se na parte da frente de cada envelope) 

1º  Lê com muita atenção todas as atividades que se encontram dentro do envelope. 

2º   Sempre que te peçam para fazer uma tarefa que tens de devolver ao teu professor, 
não te esqueças de te identificares, colocando o teu nome, ano e turma  

3º  Na segunda feira de tarde, dia ____/___/____das ____Horas às ______ horas o teu 
Encarregado de Educação deverá ir à Escola Básica das Naus entregar as atividades 
que realizaste e levantar as que deverás realizar  
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