Devido à suspensão das atividades letivas presenciais, o Calendário dos Exames do Ensino
Recorrente – Regime Não Presencial – Época de janeiro 2021, encontra-se suspenso* (do dia
22 de janeiro de 2021 em diante) até indicações em contrário.
Com a devida antecedência, serão publicados nesta página o Novo Calendário de
Exames/Provas/Orais e respetivas informações complementares.
*- a suspensão inclui os exames do dia 25 de janeiro, a afixação/publicação de Pautas, realização das Provas Orais, entre

outros.

À semelhança do que será realizado com os alunos do ensino diurno (a partir do dia 08 de fevereiro de 2021),
os professores irão criar disciplinas no Google Classroom, para apoio aos alunos do Ensino Recorrente.
Esta plataforma da Google, está vinculada ao mail institucional da Escola. É através deste mail institucional
que os alunos comunicam com o professor (e vice-versa) e têm acesso ao conjunto das suas funcionalidades –
como o “Google Classroom”.
ACESSO AO MAIL INSTITUCIONAL | INSTRUÇÕES
Cada aluno tem um mail institucional – aXXXXX@esccbvr.pt
aXXXXX refere-se a “a” de aluno e o seu número de processo “XXXXX”. Por exemplo: o aluno com o número de
processo “33333”, tem um mail institucional – a33333@esccbvr.pt
Para entrar pela primeira vez no mail, ou após ter pedido uma reposição da palavra-passe,
a palavra-passe “original” é a seguinte: “Esccb11223333”. (sem aspas)
Sendo, “E” maiúsculo (E de Escola);
- “sccb” minúsculo (sccb de Secundária Camilo Castelo Branco);
- “11” refere-se ao dia de nascimento (de 01 a 31);
- “22” refere-se ao mês de nascimento (01 a 12) e
- “3333” refere-se ao ano de nascimento.
Por exemplo, para quem nasceu a 01 de janeiro de 2000 a palavra-passe será “Esccb01012000” (sem aspas);
Após a primeira entrada no mail e consequente pedido de “nova palavra-passe” pelo sistema, não devem
esquecer/perder a nova palavra-passe definida.
No caso de não saber o seu número de processo, ou querer repor a palavra-passe

- contacte o/a Professor/a da disciplina ou a Escola – telefone 259 309 430 –
que serão prestadas as informações necessárias para que aceda ao seu mail institucional.
Esta informação serve APENAS para alunos do Ensino Recorrente.

