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Encontra informação relevante 
e atualizada.

Também no nosso facebook 
encontra informações atualizadas 

sobre o Agrupamento.

Facebook do agrupamento

Disponível no endereço
agpais.edu.pt 

Ajude o seu educando na sua 
organização diária

Procure que o seu educando 
mantenha rotinas

Mantenha contacto frequente com o(a)
Diretor(a) de Turma

Nome do(a) diretor(a) de turma

___________________________________

Email do(a) diretor(a) de turma

__________@agpais.edu.pt 

Cumpra com as regras de segurança 
e as normas da DGS



Terá acesso a todas as disciplinas 
e aos materiais didáticos

Agora já pode ler e escrever
 mensagens de email

Para enviar trabalhos, 
deve clicar em  

Outlook
O Outlook é o local onde os alunos 

podem ver e enviar mensagens de email
Plataforma de comunicação onde os alunos

podem assistir às aulas síncronas

Moodle
O moodle é o local onde os professores 

disponibilizam materias e tarefas para os 
alunos, e onde os alunos enviam os trabalhos.

Para aceder tem que abrir o 
navegador da internet

Para ter acesso tem que ser instalado no 
computador, telemóvel ou tablet. É gratuito!

Para aceder tem que abrir o 
navegador da internet

Escrever na barra de endereços o endereço
ebigp-m.ccems.pt e entrar na página

Para instalar no computador
Escrever na barra de endereços o endereço

zoom.us/download

Para instalar no Telemóvel ou Tablet
deve pesquisar por Zoom no local onde 

instala as suas aplicações e instalar.

Escrever na barra de endereços o endereço
outlook.com  e entrar na página

Os dados para entrar são 
aXXXX (XXXX é o número do aluno) 

e o NIF do aluno

Tem que clicar em 
Iniciar sessão Tem que descarregar 

e instalar

Em iniciar sessão 
deve inserir o 

email 
aXXXX@agpais.edu.pt

(XXXX é o numero do aluno)

A palavra-passe é o 
NIF do aluno

No menu lateral está a turma 
a que o aluno pertence.
Basta clicar em cima da turma 
e entrar Encontrará no Moodle do agrupamento,

as ligações que permitem aceder às aulas. 

Basta clicar na ligação e entrar!


