Escola Básica Vallis Longus
Informação aos Pais e Encarregados de Educação

Informa-se os Pais e Encarregados de Educação de que já se encontram
disponíveis novas funcionalidades, no GIAE ONLINE. Assim, podem consultar
informações sobre o saldo disponível no cartão do aluno, as operações
realizadas, classificações de cada período (só no final de cada período),
movimentos da portaria (novo - controlar entradas e saídas da escola),
ementas da semana, refeições consumidas ou não (novo - podem controlar se
o aluno faltou ao almoço), aquisição de refeições (novo - todos os dias úteis
até às 23h30, pressupondo a existência de saldo no cartão do aluno) e outras
informações sobre a escola. Para tal, devem entrar na página da escola
(www.avvl.pt) e clicar no símbolo do GIAE (no lado esquerdo); na nova
janela devem colocar o nº de cartão magnético do aluno (ex: a11020) e inserir
o respetivo código de utilizador (do Enc. de Educação ou o do aluno). Os
códigos de acesso podem ser solicitados, presencialmente, nos serviços
administrativos ou através da Caderneta de Aluno endereçado aos gestores de
alunos, também nos serviços administrativos. Com a disponibilização de um
maior leque de informações esperamos estar a contribuir para um melhor
acompanhamento dos alunos por parte dos Pais e Encarregados de Educação.
Mais se informa que o horário da Biblioteca da escola foi alargado até às
18.30, estando aberta desde as 8h30. Pretende-se assim responder às novas
necessidades, decorrentes das alterações nos horários dos alunos.
Aproveitamos a ocasião para realçar os bons resultados, mais uma vez,
obtidos pelos nossos alunos, nas provas finais do 9º Ano. Assim, gostaríamos
de continuar a contar com a colaboração dos Pais e Encarregados de Educação
para a plena concretização do nosso Projeto Educativo, no sentido de sermos
cada vez mais uma escola de referência e excelência.
Valongo, 18 de outubro de 2012

Com os melhores cumprimentos
A direção

