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Introdução 

Numa atitude de maior inclusão dos pais e encarregados de educação na vida 

da escola dos seus filhos ou educandos, a Escola Secundária de Camarate 

disponibilizou uma área de informação onde disponibiliza entre outras as atividades de 

todas as turmas e as matrizes dos vários testes de avaliação. 

Como aceder 

 Esta área esta disponível a partir das opções de «Matrizes» na área de Alunos, 

ou então na área de serviços digitais para encarregados de educação. 

 Depois de clicar na opção «Área de informações para Encarregados de 

Educação» presente na opção de serviços digitais para encarregados de educação, é 

solicitado um nome de utilizador e palavra passe. Estes dados são: 

 Nome de utilizador: ee@escamarate.pt 

 Palavra passe Camarate20 
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Informações disponíveis 

 Esta área disponibiliza as seguintes informações: 

 Atividades das turmas; 

 Matrizes de testes; 

 Planificação de disciplinas; 

 Horários das turmas; 

 Informações diversas: 

o Horário de atendimento aos encarregados de educação pelos 

diretores de turma; 

 Sítio na internet da escola; 

 Contactos da escola. 

Para aceder a qualquer uma das opções, deve clicar com o botão esquerdo do rato 

sobre o respetivo texto ou a respetiva imagem. 

Atividades das turmas 
 Esta opção permite visualizar as 

atividades e respetivas datas de 

realização para cada uma das turmas 

desta escola. Para visualizar as 

atividades pretendidas, deve: 

1. Escolher o ano. Poderá 

escrever o ano na caixa de 

texto ou utilizar a seta que 

se encontra junto a essa 

caixa; 

2. Escolher a turma. Poderá 

escrever a turma na caixa 

de texto ou utilizar a seta 

que se encontra junto a 

essa caixa; 

3. Clicar no botão Consultar. 

A informação poderá demorar algum tempo a ser preparada para ser visualizada. Por 

favor aguarde. Esta informação será 

apresentada de forma ordenada, 

apresentando a atividade que irá 

ocorrer em data mais longínqua até 

à data mais próxima do dia em que 
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realizar a consulta desta informação. 

Depois de visualizar a informação pretendida, deve clicar no botão «Sair». 

Caso pretenda consultar outra turma, deve efetuar as mesmas operações acima 

indicadas. 

Caso pretenda sair, deve clicar no botão «Sair» e autorizar que a janela com esta opção 

seja encerrada. 

Os restantes botões apresentados nesta opção são para utilização dos docentes. 

Matrizes de teste 
 Nesta opção é disponibilizado 

pelos docentes as matrizes dos 

testes. A matriz do teste contem os 

temas que irão ser abordados, a 

duração e outras informações 

relevantes sobre a realização do 

teste. 

Planificações de disciplinas 
 Esta opção permite 

aceder às planificações de 

cada uma das disciplinas 

ou módulos. 

 Planificação é a 

descrição de todos os 

temas que serão 

abordados pelos docentes 

ao longo das aulas. 

 

 

Horários das turmas 
 Esta opção permite aceder aos horários das turmas. Esta opção é atualizada sempre 

que se demonstre necessário. 
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Informações diversas 

Horário de atendimento aos encarregados de educação pelos diretores de turma 

 Esta opção permite aceder à informação sobre o nome do diretor de turma e o dia e 

hora de atendimento aos encarregados de educação. 

Sítio na internet da escola 
Permite aceder à página de internet inicial da escola 

Contactos da escola 
Permite aceder aos contactos da escola. 

Considerações finais 
 Como poderão existir mais informações relevantes a disponibilizar a qualquer 

momento, este manual poderá tornar-se incompleto. Será disponibilizado um manual 

atualizado na área de «manuais de utilizador» nos serviços digitais sempre que se verifique 

alterações. 


