
PROCEDIMENTOS / DICAS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NAS REDES SOCIAIS DO AET 

- As publicações devem ser objeto de reflexão e agendamento pelo grupo disciplinar. 

- Agendar antecipadamente as comunicações para que no dia de publicação apenas quase seja 

necessário juntar uma foto; 

- Na lógica de publicações regulares, podem as mesmas ser criadas a longo prazo. (Por exemplo, 

efemérides relacionadas com a disciplina, escritores, datas de nascimento de autores, obras, 

curiosidades etc.); 

- Algumas publicações deste tipo podem estar disponíveis para anos seguintes; 

- Evitar publicação repetitiva de notícias. (Por exemplo, dia de S. Martinho, o mesmo grupo 

agrupar imagens de várias turmas e elaborar texto em conjunto por escola, etc.); 

- O objetivo de publicação proposto é, no mínimo, de 3 publicações por semestre/por grupo 

disciplinar/Clube ou projeto; 

- O formulário de publicação de notícias vai sofrer algumas alterações nos próximos dias; 

- Reforçamos a ideia de que cada departamento, grupo, clube e/ou projeto deverá refletir sobre 

as suas publicações e estratégias para melhorar. 

Finalmente, lembramos que o processo de divulgação de atividades e notícias concorre para as 

finalidades do projeto educativo com destaque evidente no domínio dos resultados e seus 

subdomínios. 

O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 

Este processo é gerido pelos “ARDINAS”  

A equipa: Luís Osório (Ed. F.), Nuno Gonçalves (Esp.), Orlindo Dias (Mat.), Vitor Silva (F.Q.) e 

Manuel (A.Op.) 

Para publicar, basta aceder ao formulário disponibilizado na página ARDINAS | AE Trancoso, do 

link https://aetrancoso.pt/ardinas/ ou diretamente em Google Forms: início de sessão 

DICAS 

Para melhorar e facilitar a edição de notícias, deixamos alguns conselhos: 

- IMAGENS, formato preferencialmente Jpeg, Png (em telemóveis Apple/iPhone formato Heif é 

necessário converter as fotos para um dos formatos indicados) 

- Tirar as fotos sempre na mesma orientação do telemóvel, preferencialmente na vertical; 

- Centrar o motivo (pode ser com a regra dos terços colocando o motivo no cruzamento de linhas

)  

- Texto curto e essencial, com lead/título apelativo; 

- Irão decorrer ações de formação interna de capacitação relativas aos “ardinas”. 

         O grupo de trabalho 
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