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Utilização de recursos e serviços digitais - alunos 
 
Exª Senhor(a) Encarregado(a) de Educação (EE) 
 
A Escola Secundária de Camarate disponibiliza recursos e serviços tecnológicos que são 
utilizados dentro e fora da sala de aula aos seus alunos. Estes serviços são importantes 
para as aprendizagens e estão acessíveis através de credenciais de acesso que são 
confidenciais, pessoais e intransmissíveis. 
Estes serviços são disponibilizados a(o) sua(seu) educanda(o) enquanto vigorar a 
matrícula, podendo ser interrompidos em qualquer momento em caso de utilização 
indevida, ou por sua decisão comunicada por escrito à diretora desta escola.  
 
Acesso à internet e à rede sem fios da escola; Ligação à internet utilizando o WiFi da 
escola, utilizáveis por dispositivos pessoais (smartphone, tablets, etc.). A Escola 
Secundária de Camarate não é responsável pela guarda, desaparecimento, perda e 
avarias de equipamentos pessoais, bem como dos conteúdos consultados ou acedidos. 
Tecnicamente poderá ser difícil impedir o acesso a este recurso, já que poderá ser 
utilizada conta de acesso de outro utente sem o conhecimento da escola. 
 
Plataforma de aprendizagem Moodle: plataforma de aprendizagem que inclui recursos 
de apoio às aulas, através da qual a(o) aluna(o) tem acesso a materiais pedagógicos ou 
didáticos, disponibilizados por alguns professores. Também pode enviar trabalhos para 
avaliação, comunicar com colegas e professores, avaliar e ser avaliado, entre outras 
funcionalidades. 
 
Conta de correio eletrónico/Office 365. Pode ser atribuído um endereço de correio 
eletrónico do tipo a<nº de processo>@aluno.escamarate.pt. Esta conta tem algumas 
características e serviços adicionais: 

• Uma conta de correio eletrónico que só envia e recebe mensagens de 
professores, alunos, direção da escola, ou pessoal auxiliar; 

• Um espaço de armazenamento de documentos online; 

• Comunicação com alunos e professores; 

• Office offline que pode ser instalado gratuitamente no computador do aluno e 
com licença válida durante todo o tempo de matrícula; 

• Uma plataforma de aprendizagem e de comunicação com outros alunos ou com 
professores, onde também se tem acesso a conteúdos pedagógicos ou didáticos. 

 
Dados pessoais utilizados 
Em ambas as plataformas (Moodle e correio eletrónico) poderão ser utilizados os 
seguintes dados pessoais: 

• Nome 

• Fotografia 

• Endereço de correio eletrónico pessoal, caso exista 
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Conservação dos dados 
 Os dados pessoais serão utilizados enquanto a(o) aluna(o) estiver matriculada(o) 
na escola, sendo apagados das respetivas plataformas e anulada a licença do Office 
offline no ano letivo seguinte à conclusão da frequência da escola. 
 
 
 


