
 

 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DA MEALHADA 

 

 

 

 

 

 
 

1 – No dia da reunião, até 15’ antes do início da mesma, o Diretor de Turma acede a 
TEAMS/respetiva equipa (CT) e abre a reunião. 

2 – Tanto quanto possível (eventualmente não, por motivo de outra reunião), os demais 
Docentes deverão “entrar” na reunião 10’ antes da hora prevista para início; à hora de 
início, o Diretor de Turma verifica as presenças; caso se verifique impossibilidade de 
acesso a TEAMS por parte de algum membro, sugere-se que a participação possa ser feita 
via telemóvel com ligação à internet e com recurso a aplicação com capacidade de 
videochamada (v.g., “WhatsApp”); podendo a dificuldade não residir no acesso, mas na 
falta de imagem, a participação é feita por voz. 

3 – Das presenças é feito registo logo no início da ata (bastando registar, conforme o caso, 
“Não se verificaram ausências”, ou, “Não este/estiveram presente(s) … [nome do(s) 
Docente(s) ausente(s) e respetiva(s) disciplina(s)]. 

4 – Importando garantir a realização das reuniões em causa, reduz-se o seu teor; assim, 
na reunião não haverá lugar a discussão de DAC, análise ou registo de 
resultados/informações de alunos em programas de tutorias ou elaboração de FRAMSA 
ou AMSA; estas matérias serão agendadas para reunião oportuna, dependente do modus 
operandi que venha a ser definido para o 3.º período letivo. 

5 – Para o caso de maior inexperiência com TEAMS, importará observar e sugerir: 

- o acesso a TEAMS pode ser feito por duas vias: via Office365 e selecionar, depois, a 
aplicação TEAMS; ou via aplicação TEAMS instalada diretamente no computador; é 
desejável o acesso por esta segunda via, por requerer menos recursos e tender a melhor 
funcionamento; 

- a moderação da reunião compete ao respetivo presidente (Diretor de Turma); 

- que os participantes tenham o respetivo microfone ativo só quando tomam a palavra; 

- que os participantes, para intervirem, solicitem palavra mediante recurso à função 
“Mostrar conversa”, disponível na barra de controlos situada na zona inferior da tela; 

- que, caso se verifique instabilidade na ligação, se desliguem as câmaras de vídeo dos 
respetivos computadores. 

 
 

Mealhada, 26 de março de 2020. 

 

                                      O Diretor, 
 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 

Suspensão das atividades letivas presenciais 2019/2020 

Reuniões de avaliação do 2.º período letivo 

TEAMS 

Guião/recomendações 
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