email-circular 16/2016
ASSUNTO: Plataforma Codevision

Caros amigos,
Estará a partir de amanhã disponível na Secretaria do Colégio uma carta em
vosso nome, que achamos vos deve chegar pessoalmente e cujo conteúdo
pedimos que analisem.
Trata-se de vos dar acesso à nossa plataforma de informação através de
um Username e uma Password,que de futuro são a chave para consultarem as
avaliações do (os) vosso (os) filho (os), a vossa conta corrente, dados relativos a
faltas que poderão existir, informações (ocorrências) registadas pelos
diferentes professores relacionadas com os mais variados assuntos, como por
exemplo trabalhos de casa em falta, pequenos apontamentos relativos a cada
uma das disciplinas e pequenas informações especificas.
Tratando-se de uma ferramenta on-line e de fácil utilização, permitirá que os
pais tenham acesso às avaliações, o que acontecerá já nesta avaliação do
Carnaval. Todas as avaliações (do 1º ao PY) poderão passar a ser visualizadas
na desta forma; caso alguma família pretenda continuar a receber as
avaliações via mail ou em suporte papel, agradecemos que informe o Diretor de
turma / Professor titular. No IB continuarão a ser entregues os boletins
pessoais impressos, como até agora.
Para além de tudo isto, também terão acesso aos dados pessoais do (os) aluno
(os) e aos vossos, permitindo assim a vossa confirmação de qualquer alteração
que nos tenham indicado. Esta ferramenta, como poderão analisar permite
consultar os dados de todos os filhos de cada família, o que a torna
presumivelmente muito prática e útil.
O acesso, tal como vem explicado na carta, faz-se através da página do
Colégio www.colegioplanalto.pt , escolhendo a opção “Pais e Alunos” , no canto
superior direito.
Se não levantarem a carta com as vossas senhas de acesso até ao fim da
semana que vem, seguirá pelo correio para a vossa morada.
Esperamos com esta ferramenta corresponder às vossas expectativas, e
facilitar ainda mais o contacto com o Colégio e a obtenção pela vossa parte de
informação que vos pode ser bem importante, sem prescindirmos dos meios
habituais, especialmente a relação pessoal com os professores e os
preceptores.
Disponíveis para qualquer esclarecimento, despedimo-nos com os melhores
cumprimentos,

