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Emitida por: Diretora do Agrupamento 

Em:  26 abril de 2020 

Para conhecimento de: 

• Alunos do 2º e 3º ciclos; 

• Pais e Encarregados de Educação; 

• Docentes e comunidade educativa. 

Assunto: Conta de email institucional – alunos do 2º e 3º ciclos 

No sentido de garantir uma maior segurança na comunicação entre os docentes e os alunos/ encarregados de 

educação, o Agrupamento de Escolas de Perafita encontra-se a organizar o serviço do email institucional para os 

alunos,…… @aeperafita.pt  

A primeira fase destina-se aos alunos do 2º e 3º ciclos e iniciar-se-á a partir do dia 27 de abril. Numa segunda fase 

o mesmo processo será feito para as crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo, com início na segunda quinzena 

de maio. 

Este serviço garante uma conta de correio eletrónico a toda a comunidade educativa e acesso a todas as 

ferramentas da Google.  

Após a sua implementação, este será o meio oficial de comunicação com todos os elementos da nossa comunidade 

escolar. 

Solicito aos encarregados de educação a melhor atenção ao contacto do professor/diretor de turma do seu 

educando. O DT enviará pelo email, que tem utilizado, os procedimentos, para ativar o email institucional dos 

alunos, ….  @aeperafita.pt 

Para qualquer esclarecimento, o encarregado de educação deve comunicar com o seu educador/professor de 

turma (pré-escolar e 1º ciclo) e/ou diretor de turma (2º e 3º ciclos). 

Aproveito o momento para enaltecer a dedicação das famílias e o apoio que tem prestados aos seus educandos em 

matéria de aprendizagem. Agradeço, também, a compreensão que tem tido com todas as alterações necessárias à 

existência desta “nova” escola.  Apesar das dificuldades deste tempo de Pandemia, todos juntos 

(escola/família/comunidade), temos conseguido manter o AEP a funcionar em prol das crianças e jovens de 

Perafita. 

 

Cuidem da Vossa Saúde!  

Fiquem bem! 

A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 
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