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Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 
Rua 25 de abril, 350 

4750-531, Lijó 
Barcelos 

Tel. 253808170 - www.aevt.pt  

 
 

Circular nº 01/2017  
 
 
 
 

Assunto: Sumários eletrónicos 26/10/2017 

 

 

O Livro de Ponto Eletrónico tem como objetivo substituir o livro de ponto em suporte de papel e 

oferecer aos alunos, às famílias e aos professores uma ferramenta dinâmica, com todas as 

vantagens de acesso a um livro de ponto eletrónico, em qualquer momento e de qualquer lugar. 

 

O Livro de Ponto Eletrónico oferece as seguintes valências: 

 Elaborar facilmente os sumários da componente letiva e não letiva; 

 Registar as faltas dos alunos; 

 Marcar as datas dos testes com visualização pelos alunos e encarregados de educação; 

 Realizar permutas de aulas e substituição de professores; 

 Sistema de comunicação integrado entre todos os utilizadores (Professores, alunos, 

encarregados de educação); 

 Marcar reuniões de Conselho de Turma ou de professores (tendo em atenção a 

disponibilidade dos horários); 

 Entre outras. 

Com vista à harmonização de procedimentos define-se o seguinte: 

1. Os Sumários Eletrónicos são um módulo do sistema netALUNOS, fornecido pela empresa 

JPMAbreu, Lda. 

2. Os Sumários Eletrónicos substituem os antigos livros de ponto em suporte de papel. 

3. Os Sumários Eletrónicos são o registo oficial da descrição de atividades das aulas, bem 

como de faltas de alunos e de marcação de testes. 

4. O Software dos Sumários Eletrónicos está disponível nos computadores das salas de aula 

da Escola e do Agrupamento estando também acessível a partir de qualquer lugar através 

da introdução das respetivas credenciais de acesso. 
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5.  A utilização do sistema de Sumários Eletrónicos é obrigatória por parte de todos os 

docentes. 

6.  Os docentes devem fazer o registo de sumários, faltas e testes no sistema de sumários 

eletrónicos.  

7. As falhas técnicas do sistema não podem ser consideradas impeditivas da realização das 

atividades letivas.  

8. O sumário deve ser registado no sistema durante a aula (o sumário pode ser registado 

previamente em rascunho carecendo de apenas validação ou correção durante a aula), ou, 

em situações excecionais, nas 24 horas imediatamente a seguir à data/hora da realização 

da aula. 

9. Nas situações excecionais ou por falta de equipamento informático nas salas de aula, o 

registo do Sumários Eletrónicos tem uma tolerância temporal de 24 horas. Na situação de 

ser ultrapassado o tempo de tolerância, deverá ser feito um pedido escrito e fundamentado 

ao Diretor do AEVT, a solicitar “autorização” para o preenchimento do sumário em falta. 

10. O Sumário pode ser registado previamente na função “Rascunho”. Também neste caso o 

docente dispõe de 24H, após a realização da aula, para validar o respetivo sumário. 

11. Qualquer pedido de permuta ou reposição de aulas terá obrigatoriamente de ser feito com 

uma antecedência mínima de dois dias úteis, relativamente à data e hora da aula em 

questão. 

12.  Qualquer situação não prevista neste regulamento será decidida pelo Diretor. 

13. A presente Circular, no que diz respeito aos prazos nela definidos, aplica-se a partir do dia 

06/11/2017, inclusive.  

 

 

Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, 26/10/2017 

 

 

O Diretor 

______________________________ 

 


