
Situação após 6 de outubro- Novas entradas MOODLE e novos horários 
 
 
Estamos a iniciar uma segunda fase neste processo. Tomem muita atenção às alterações indicadas. 
 
Os alunos receberam os novos horários e o manual de entrada no meet. Podem ter necessidade de 
solicitar entrada ao entrar no meet.( no entanto a maioria não terá de o fazer) 
 

1- A partir do dia 6 entram em vigor os novos horários, que foram enviados por mail, e que estão na 
página da secretaria. Atenção que os desdobramentos do 10º ano a Português, Filosofia e 
eventualmente geografia só entram em vigor mais tarde depois de acertar com os alunos. Neste 
momento vão todos à mesma hora 
 

2- A partir do dia 5 temos entradas novas no Moodle.  Assim:  
 
1) Os alunos que já tinham contas gmail entram como normalmente; 
2) Os alunos que tinham contas do tipo processo@alunosdemangualde.pt entram como 

normalmente; 
3) Alunos que enviaram até ontem a informação de mudança de conta de mail entram com o 

novo mail que nos indicaram do gmail ( a senha é a mesma ); 
4) Alunos que tendo outras contas de mail não enviaram o novo mail, continuam com o antigo, 

mas têm de ter uma conta gmail para aceder ao meet e devem comunicar a nova conta o mais 
rápido possível; 

5) Todas as informações via mail, enviadas a partir do dia 5, vão para as contas de entrada 
(nomeadamente para as novas contas criadas) 

6) As senhas não foram alteradas 
7) Em caso de dificuldade sobre esta questão devem contactar o professor Manuel Figueiredo 

através do mail manuel.figueiredo@esfa.pt  ou 926819665 
 

3- Para evitar lapsos recordo, sobretudo aos alunos no estrangeiro, que no dia 5 é feriado nacional 
– Implantação da República. 

4- Estão abertos os formulários de trabalhador estudante; indicação de contas gmail para quem 
ainda não o fez e pedido de assistência a módulos que não frequentam. 

5- Os alunos que estão impossibilitados por sobreposição de aulas a comparecer à totalidade das 
aulas, devem contactar para se marcar uma reunião de acerto de frequência de módulos. 

6- A partir do dia 6 começamos a marcar faltas. Toda a situação deve ser justificadas ao DT numa 
página de direção de turma a que todos terão acesso. (quem frequenta mais que um ano deve 
justificar no ano a que deu a falta) 
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