
 

6 de outubro de 2022 

Acessos digitais 
 

As aprendizagens na Escola Secundária Pedro Nunes podem ser complementadas pela 

utilização de recursos e ferramentas digitais, havendo várias opções à disposição da 

comunidade escolar. 

Neste documento apresentam-se as instruções de acesso às plataformas mais comuns. 
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Office 365 
 

Os alunos têm uma conta Microsoft que lhes permite aceder a serviços e aplicações diversos, 

entre os quais as equipas da plataforma Teams, usada por alguns docentes para partilhar 

recursos e atribuir tarefas.  

Os alunos que recebam indicação dos seus professores para aceder a esta plataforma devem 

entrar em:  

https://www.office.com/  

com os seguintes dados: 

utilizador: xxxx@espn.edu.pt, onde “xxxx” deve ser substituído pelo número de aluno; 

palavra-passe inicial: Addmmaaaa!, onde o primeiro “A“ é maiúsculo e as letras “dd”, 

“mm” e “aaaa” devem ser substituídas pelo mesmo número de caracteres, indicando o 

dia, mês e ano da data de nascimento do aluno, p.ex., A06092007!. 

    

O primeiro acesso deve ser feito a partir de um computador, por causa do processo de 

autenticação, que não funciona no telemóvel. 

Aquando do primeiro acesso, é solicitada a alteração da palavra-passe.  

Num acesso posterior, caso o aluno verifique que não se recorda da palavra-passe, deverá 

dirigir-se à secretaria da escola, para que a mesma seja redefinida. 

  

https://www.office.com/
mailto:xxxx@espn.edu.pt
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Moodle 
 

A Escola Secundária Pedro Nunes disponibiliza aos seus professores e alunos a plataforma 

Moodle, que é utilizada por alguns docentes para partilhar recursos e atribuir tarefas. 

Os alunos que recebam indicação dos seus professores para aceder a esta plataforma devem 

entrar em:  

https://espn.edu.pt/moodle/login/index.php  

 

Os novos utilizadores deverão utilizar a conta oficial, xxxx@espn.edu.pt, respeitando as 

indicações de segurança na criação da palavra-passe. Posteriormente, deverão aguardar por 

uma mensagem na caixa de correio eletrónico, com a validação da conta pelo administrador 

da plataforma. 

 

 

  

https://espn.edu.pt/moodle/login/index.php
mailto:xxxx@espn.edu.pt
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Escola Virtual 
 

O grupo Porto Editora disponibiliza gratuitamente, na 

plataforma Escola Virtual, um conjunto de recursos e 

ferramentas digitais para as escolas que adotem os seus 

manuais escolares.  

Os alunos podem aceder a esta plataforma em:  

https://www.escolavirtual.pt/ 

 

Caso não tenham conta, os alunos poderão criar uma. Os menores de 13 anos não poderão 

inscrever-se sozinhos, devendo fazê-lo em conjunto com o encarregado de educação. 

 

Após entrar na plataforma, poderão explorar os recursos disponibilizados pela editora e 

também ao espaço reservado para a disciplina/ turma se os professores tiverem fornecido 

algum código.  

 

https://www.escolavirtual.pt/
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Aula Digital 
 

O grupo editorial Leya disponibiliza 

gratuitamente, na plataforma Aula Digital, 

um conjunto de recursos e ferramentas 

digitais para as escolas que adotem os seus 

manuais escolares. 

Os alunos podem aceder a esta plataforma 

em: 

https://auladigital.leya.com/  

Os menores de 16 anos deverão inscrever-se na companhia do seu encarregado de educação. 

 

Os alunos que recebam indicação dos seus professores devem aceder a esta plataforma e 

entrar na área “As minhas Salas”, utilizando o código fornecido pelo professor:  

        

 

https://auladigital.leya.com/

