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Perguntas Frequentes (FAQ’s)
escola on
A. O que é a escola on?
A escola on é uma solução tecnológica que recria toda comunidade educativa em ambiente virtual.
Proporciona um local onde pais, professores, alunos e agentes educativos podem aprender, interagir,
colaborar e partilhar informação.

B. É uma plataforma?
Não.
A escola on é uma solução tecnológica que pode incorporar várias plataformas e centraliza todas as
comunicações, processos pedagógicos e de gestão de toda a comunidade educativa.
Assim, vai encontrar as salas de Gestão pedagógica, Sala de Serviços Administrativos, Sala de turma,
Sala de professor titular/Diretor de Turma, Sala de Estudo, Espaço de Enriquecimento Curricular e Apoio
à Família, Sala da Equipa disciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), Sala dos Professores, Sala de
Associação de Pais e Encarregados de Educação.

C. Que funções estão contempladas?
Todas funções executadas numa instituição escolar estão agora disponíveis em ambiente virtual. Na
escola on é possível consultar o calendário escolar de forma a verificar todos os compromissos diários.
Depois de agendadas, será possível realizar reuniões entre docentes, pais, alunos, serviços de secretaria
e direção. Assim, a escola on permite a interação entre os vários intervenientes da comunidade em
sessões síncronas e assíncronas.
Os alunos, à distância de um link, poderão submeter trabalhos com correções automáticas, partilhar
documentos, acompanhar a assiduidade e o desempenho. Mais tarde, será incorporada a Biblioteca/
Centro de Recursos.

D. Quais as principais vantagens da escola on?
A escola on apresenta diversas vantagens para cada um dos intervenientes (Direções, Equipa EMAEI,
Professores, Alunos e Encarregados de Educação, outros parceiros locais).
A Direção poderá aceder e transmitir toda a informação necessária à comunidade.
Os Diretores de Turma ou Titulares de Turma podem desenvolver a sua atividade de coordenação
pedagógica, interagir com equipas de trabalho (equipa EMAEI, parceiros extraescola) e Encarregados
de Educação.
Os Encarregados de Educação podem resolver todas as questões administrativas (secretaria) e
pedagógicas à distância, assim como comunicar com os Diretores de Turma ou titulares de turma e
ainda, coordenadores das AEC e AAF. Para tal podem participar em momentos assíncronos e síncronos
através de marcação prévia.

Os Alunos podem desenvolver todas atividades escolares em horário letivo e atividades complementares
(AECs e AAFs).
Os restantes parceiros institucionais podem colaborar e envolver-se em todas as dinâmicas, quer de
natureza educativa, quer de natureza administrativa, protocoladas.
Ou seja, a escola on, engloba todas as ferramentas de comunicação habitualmente utilizadas,
concentrando-as num único local. Apresenta um funcionamento intuitivo que se adapta a cada
Agrupamento.

Assim:
a. Sou da Direção do Agrupamento, que vantagens tenho com a escola on?
•

Aceder e transmitir a informação necessária a toda a comunidade.

•

Gerir os processos, tendo acesso a todos os espaços e bases de dados existentes.

b. Sou Professor, que vantagens tenho com a escola on?
•

Organizar a minha disciplina da forma que me seja mais conveniente (por aula, semana, projeto)

•

Realizar sessões síncronas ou assíncronas

•

Rentabilizar o tempo através de correções, de testes e trabalhos, automáticas

•

Concentrar todas as disciplinas e turmas num único local

•

Agendar rapidamente reuniões com pais e professores

•

Aceder aos serviços administrativos a partir de casa

c. Sou Aluno, que vantagens tenho com a escola on?
•

Aceder aos compromissos diários no calendário (aulas síncronas, tarefas, testes, etc.)

•

Concentrar a todas as minhas disciplinas num único local

•

Consultar todos os materiais disponibilizados pelos professores

•

Continuar a participar nas AEC onde estou inscrito

•

Solicitar uma reunião particular com o meu professor

d. Sou Encarregado de Educação, que vantagens tenho com a escola on?
•

Solicitar e participar em reuniões com o Diretor de Turma/Professor Titular do meu educando

•

Acompanhar o desenvolvimento curricular do Aluno e todo o progresso educativo

•

Aceder aos serviços administrativos a partir de casa

•

Realizar matrículas no portal do ME

•

Aceder à plataforma dos manuais escolares

e. Sou do Município, que vantagens tenho com a escola on?
•

Solicitar e participar em reuniões com o Diretor, Diretores de Turma, Professores e Técnicos da
Escola.
-- Assistentes técnicos operacionais
··

Utilizar os serviços Administrativos

··

Comunicar com o município

f. A escola on, tem Atividades de Enriquecimento Curricular?
Sim.
A escola on, tem uma rede de mentores que diariamente disponibilizam gratuitamente atividades de
enriquecimento curricular para todos os Alunos.

g. O sistema já foi testado?
A Associação Tempos Brilhantes tem vários anos de experiência na área da educação. A escola on partiu
da articulação entre o departamento pedagógico e informático pertencentes à ATB, garantindo uma
solução estável para as necessidades do presente, sem descuidar a evolução para o futuro.

h. Esta ferramenta agrupa as tecnologias (Zoom, TEAMS) que a escola já está a utilizar?
Neste momento é uma solução para as escolas sem soluções de e-learning. Em setembro, um dos
objetivos da ATB passa por integrar ferramentas colaborativas.

i.

Qual é o custo para as escolas?

A escola on não tem custos associados para as escolas. Devido situação epidemiológica, a ATB oferece
o serviço durante todo o 3º período do ano letivo 2019/2020.
•

E no futuro?
Se quiser mais informação para o próximo ano letivo poderá contactar-nos através do email
(escola-on@atbrilhantes.pt).

j. Vai acrescentar trabalho ao professor e a outros profissionais?
Não.
Um dos principais benefícios da utilização da escola on é permitir ao profissional, organizar o seu tempo
letivo e não letivo, concentrando-se naquilo que considera prioritário.

k. Quem introduz os dados do Agrupamento?
A equipa da escola on cria toda a estrutura virtual, sendo apenas necessárias articulações pontuais
para a gestão de acessos e permissões dos utilizadores.

l.

Cumpre o regulamento de proteção de dados?

Sim.
A escola on cumpre com o regulamento de proteção de dados. Cada interveniente acede à informação
correspondente ao seu nível de acesso. Por exemplo, um Encarregado de Educação, só tem acesso à
informação enviada para si e para o Aluno. O Diretor de Turma, terá acesso, a toda a informação, que o
Encarregado de Educação e o Aluno têm, mas não tem acesso a toda a informação disponível para a
Direção.

A escola on é uma solução
tecnológica colaborativa que
traduz a estrutura de toda a
escola em ambiente digital.
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