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COMUNICAÇÃO AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - AVALIAÇÕES DO 1.º PERÍODO 

 Faço votos de que se encontrem bem como todos os vossos familiares.  
 Em nome do Agrupamento de Escolas de Trancoso (AET), agradeço o envolvimento que têm 
demonstrado na concretização do apoio direto e indireto às atividades letivas, num período 
particularmente difícil. 
 O plano de contingência implementado, em estrita colaboração com as autoridades de saúde, 
juntas de freguesia, câmara municipal, demais instituições e parceiros, permitiu o controlo dos riscos 
associados à pandemia que estamos a viver não se verificando no período que agora termina 
transmissões no espaço escolar, tendo sido necessário por precaução colocar alguns alunos e docentes 
em quarentena, que continuaram sempre as suas atividades letivas de caráter não presencial, através 
de sessões síncronas e trabalho autónomo. 
 Todo este esforço teria sido em vão, sem a vossa colaboração, facto pelo qual, expresso 
publicamente o meu reconhecimento, alertando para a importância da manutenção das regras e 
procedimentos aprovados. 
 Estamos neste momento a preparar as reuniões de avaliação que possibilitarão a atribuição de 
classificações aos vossos educandos, de acordo com os critérios de avaliação aprovados no estrito 
cumprimento dos normativos legais em vigor. 
 As pautas de avaliação, serão afixadas nas diversas escolas, apenas no dia 4 de janeiro de 2021, 
podendo os resultados dos vossos educandos e a ficha informativa ser consultada através de outro tipo 
de procedimento, a saber: 
 - via plataforma GIAE em (https://aet.giae.pt), a partir do dia 23 de dezembro. Os Pais e 
Encarregados de Educação que não têm as passwords de acesso a esta plataforma, poderão solicitá-las 
de acordo com o descrito na tabela abaixo;   
 - via email, receção no endereço indicado pelos encarregados de educação no ato da matrícula 
dos seus educandos, sempre que o procedimento anterior não possa ser realizado. Nesse caso deve ser 
solicitado direta e atempadamente ao Diretor de Turma; 
 - via CTT, caso os Encarregados de Educação não possuam acesso à internet. Esta informação 
chegará via correio tradicional. Deverão para esse efeito contactar, atempadamente os serviços 
administrativos do Agrupamento através do n.º de telefone 271 811 176 e solicitar o seu envio.  

Pedidos Como fazer 

Pedido de dados de acesso à 
plataforma GIAE 

Enviar para o mail info@anesbandarra.net um pedido de dados com as 
seguintes informações: 
No Assunto colocar: dados de acesso ao GIAE 
No Corpo da mensagem:  
Nome do(a) Encarregado(a) de Educação 
Nome do Aluno(a), ano e turma 
N.º do Aluno(a) que se encontra no cartão de estudante 

 Pese embora a circunstância de emergência nacional que vivemos, endereço a todos os 
elementos da comunidade educativa, votos de Feliz Natal e Próspero Ano de 2021, reiterando a 
disponibilidade e solidariedade de todos os colaboradores do AET bem como a importância da 
manutenção de comportamentos seguros, vigiando sintomas por forma a controlar a propagação da 
pandemia. 
 Trancoso, 19 de dezembro de 2020 

O Diretor 

 




