
CARO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO,  

 

 

Vimos por este meio informar que devido à proteção dos dados pessoais do seu 

educando, de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, compaginada com 

o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, de 25 de maio de 2018, 

os dados dos alunos no PLACE só poderão ser acedidos pelo respetivo 

encarregado de educação, após pedido de acesso à escola, nos termos 

seguintes:   

A Plataforma PLACE disponibilizou uma nova aplicação destinada aos alunos e 
encarregados de educação (EE), intitulada PLACE ALUNO. Esta aplicação 
pretende ser uma forma de acesso à informação educativa dos alunos. A 
aplicação visa disponibilizar aos encarregados de educação dos alunos que 
frequentam estabelecimentos de ensino da RAM que utilizam a plataforma 
PLACE acesso aos dados pessoais e horário dos seus educandos, aos eventos 
que são agendados pelos professores da(s) turma(s) que frequenta, tais como 
as datas de fichas de avaliação sumativa e formativa; as disciplinas em que se 
encontram matriculados no presente ano letivo; as faltas justificadas e 
injustificadas com indicação das datas; a avaliação. 

Nesse sentido, os encarregados de educação (EE) deverão solicitar ao respetivo 
DT o código de acesso. Para tal, deverão fornecer ao DT os seguintes dados: 
CC, NIF, data de nascimento, número de telemóvel e email. Através deste 
código, o EE cria uma conta na aplicação PLACE Aluno. 

 A aplicação está disponível em versão Web 

https://place.madeira.gov.pt/placealuno ou através de aplicações móveis para 
Android (http://bit.ly/PlaceAlunoDroid) e iOS (http://bit.ly/PlaceAlunoiOS), ou 
pesquisando pelo nome da aplicação na Play Store e App Store, 
respetivamente. 

Salientamos que só há um encarregado de educação. No caso de haver 
alteração do mesmo, a escola deve revogar acesso ao anterior encarregado de 
educação, indicar os dados do novo encarregado de educação e criar um novo 
acesso ao mesmo. 

Nota: Qualquer dúvida deverão contactar os elementos do Conselho Executivo 

 

Funchal, 13 de novembro de 2018 

 

O Conselho Executivo 

 

 

 

 


