Informação n.º 2-2018/2019
Escola Virtual na Associação Ester Janz
Proposta de subscrição de serviço
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
No ano letivo de 2011/2012, a Associação Ester Janz decidiu
implementar a Escola Virtual no âmbito do seu projeto
curricular do 1.º Ciclo, não de forma exclusiva, mas para complementar as estratégias pedagógicas
utilizadas pelas Professoras Titulares de Turma nos respetivos processos de ensino, contribuindo para a
melhoria da respetiva qualidade.
De referir que, na altura, perante a adesão massiva dos nossos Alunos a esta
plataforma de apoio educativo disponibilizada pela Porto Editora, criámos um
acesso direto à mesma através do nosso site http://www.ester.janz.pt/evirtual.html, que mantemos.
Considerando a pertinência pedagógica do projeto Escola Virtual – que atualmente apresenta muitas
novidades - e as potenciais vantagens que representa ao nível do processo de ensino e
aprendizagem, vimos, uma vez mais, apresentá-lo e propor a subscrição deste serviço pelos nossos
Alunos do 1.º Ciclo, como ferramenta de estudo, realçando as muitas novidades que, desde então,
foram introduzidas e que podem ser exploradas no documento que anexamos, bem como neste link
para o vídeo que resume as várias áreas da plataforma, do ponto de vista do aluno
http://www.escolavirtual.pt/Instituicoes-Page/instituicoespage.html
Como se pode ler nas divulgações desta ferramenta, trata-se de uma plataforma educativa
portuguesa, intuitiva e simples de utilizar, adaptada a computadores e tablets, com recursos
educativos digitais de apoio ao estudo que motivam os alunos do século XXI.
A Escola Virtual reúne milhares de exercícios para as principais disciplinas do 1.º ao 12.º ano,
organizados por tópicos do programa, que avaliam os conhecimentos dos alunos. Em função dos
resultados, são sugeridas aulas interativas para a revisão da matéria, proporcionando uma experiência
de estudo orientada para a aprendizagem individual e autónoma dos alunos:

Em termos de novidades da “Nova Escola Virtual” é de destacar o seguinte as novas atualizações de
conteúdos no 1.º Ciclo:
•

3.º ano – Matemática, Português, Estudo do Meio

•

4.º ano – Matemática, Português, Estudo do Meio

Para mais informações poderão consultar o site www.escolavirtual.pt.
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Apresentamos, de seguida, o valor associado à subscrição deste serviço que vigorará até 31 de julho
de 2019, através da solução institucional da Associação Ester Janz, que garante 50% de desconto e
mais recursos e ferramentas do que os disponibilizados pela subscrição do preço base praticado no
site www.escolavirtual.pt:
Escola Virtual - Ano letivo 2018/2019 - valores anuais por licença de aluno
(manutenção do valor anual devido em 2017/2018)
n.º de
Preço
Preço na Associação (com
Ciclo/ano/curso do aluno
base no site
Disciplinas
IVA) **
1.º Ciclo
4*
59,90€
29,99 € ***
* Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês
** os valores indicados já consideram a taxa legal de IVA em vigor (23%)
*** os preços “subscrição opcional” aplicam-se considerando uma inscrição mínima de 10 Alunos.

Havendo interesse na subscrição, deverá ser preenchido o destacável infra que deverá ser entregue à
Professora Titular de Turma ou na Secretaria da Escola até 2.ª-feira, dia 15 de outubro. Informamos que
o valor da subscrição será cobrado juntamente com a prestação devida no mês de novembro.
O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se
revelarem necessários.
Lisboa, 11 de outubro de 2018
Conselho Executivo da Associação Ester Janz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacar pelo tracejado e entregar ou à Professora Titular ou na Secretaria
Eu, Encarregado de Educação do(a) Aluno(a) ____________________________________________
______________________da turma ______________ confirmo que recebi a informação relativa à
subscrição da licença da Escola Virtual para o ano letivo de 2018/2019, válida até 31 de julho
de 2019, e

О pretendo encomendar a licença de acesso. O pagamento da subscrição será incluído na
fatura da próxima mensalidade.

О não pretendo encomendar a licença de acesso.
Data: ____/____/____ Assinatura: _____________________________________________________
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