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COMUNICADO N.º 01 – 3.º PERÍODO 

 

Caro(a)s Aluno(a)s  

Caros Pais 

Caro(a)s Encarregado(a)s de Educação 

 

Findo este tempo de interrupção letiva (vulgo, férias da Páscoa) que, desejamos, tenha sido 

retemperador, é tempo de transmitirmos algumas orientações sobre o 3.º período letivo que se 

inicia a 14 de abril. 

 

1. INFORMAÇÕES COMUNS A TODOS OS ANOS/CICLOS DE ENSINO 

 

a) Conforme é do conhecimento geral, o 3º período vai ser, para a grande maioria dos 

alunos, desenvolvido através do sistema de Ensino a Distância (E@D). 

 

b) No dia 14 de abril, as Educadoras de Infância, os Professores Titulares de Turma e os 

Diretores de Turma entrarão em contacto com os Encarregados de Educação e com os 

alunos (pelo meio habitualmente utilizado, privilegiando-se o contacto via email), para 

transmitir indicações gerais sobre o trabalho que os alunos deverão realizar até final 

desta primeira semana. 

 

c) De 14 a 17 de abril, serão realizadas reuniões de Conselho Pedagógico, Conselhos de 

Docentes e Conselhos de Turma, para a organização do trabalho a incrementar com os 

alunos nos diferentes ciclos de ensino, nomeadamente, planificação de atividades, 

ajustamento dos meios de contacto e definição de orientações fundamentais para o 

desenvolvimento do E@D. 

 

d) Até 17 de abril, inclusive, os Encarregados de Educação serão informados pelos 

Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma sobre as decisões tomadas pela 

Escola no que diz respeito à planificação do trabalho a desenvolver no E@D a vigorar 

após 20 de abril. 

 

e) De acordo com o novo calendário, as aulas vão estender-se até 26 de junho de 2020. 
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2. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS POR CICLO DE ENSINO 

 

2.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

a) As atividades nos jardins de infância só vão poder reabrir quando forem revistas as 

atuais regras de distanciamento social para prevenir a propagação da Covid-19. 

 

b) O Ministério da Educação disponibilizará um conjunto suplementar de recursos 

educativos para a Educação Pré-Escolar, através da RTP2, que transmitirá conteúdos 

direcionados para as crianças da Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos). 

 

2.2 ENSINO BÁSICO 

 

a) Os alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade farão todo o 3.º período em regime de 

ensino à distância (E@D). 

 

b) O Ministério da Educação disponibilizará um conjunto suplementar de recursos 

educativos para o Ensino Básico, transmitidos através da RTP Memória conforme grelha 

já divulgada. 

 

c) O espaço #EstudoEmCasa vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos 

organizados para diferentes anos letivos, de forma a complementar o trabalho dos 

professores com os seus alunos.  

 

d) Os conteúdos pedagógicos temáticos contemplam conteúdos que fazem parte das 

aprendizagens essenciais do ensino básico, 1.º ao 9.º ano de escolaridade, sendo 

agrupados por:  

✓ 1.º e 2.º anos 

✓ 3.º e 4.º anos  

✓ 5º e 6.º anos  

✓ 7.º e 8.º anos  

✓ 9.º ano. 

 

e) Na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, iniciam as emissões do #EstudoEmCasa, que 

decorrerão de segunda a sexta-feira conforme grelha já divulgada. 
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2.2.1 PROVAS DE AFERIÇÃO E PROVAS FINAIS NACIONAIS (EXAMES) DO 9º ANO 

 

o Foram canceladas: 

✓ As provas de aferição do 2.º ano 5.º ano e 8.º ano. 

✓ As provas finais nacionais (exames) do 9.º ano de escolaridade.  

✓ As provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico. 

 

2.2.2 AVALIAÇÃO INTERNA NO ENSINO BÁSICO 

 

o As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao 

longo do 3.º período, no âmbito do plano de ensino a distância, sem prejuízo do juízo 

globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

 

 

2.3 ENSINO SECUNDÁRIO 

 

a) No dia 14 de abril as aulas iniciarão em regime não presencial para todos os alunos. 

 

b) Para os alunos do 10.º ano de escolaridade, as aulas prosseguirão nesse regime até final 

do ano letivo. 

 

c) Apenas os alunos dos 11.º e 12.º anos, poderão vir a ter aulas presenciais, após o final 

do mês de abril, se a situação epidemiológica o permitir. Neste caso, só haverá aulas das 

disciplinas cujas provas finais (exames) são necessárias para o acesso ao ensino superior. 

Nas restantes disciplinas o ensino continuará a ser feito à distância.  

 

d) No caso das vias profissionalizantes, a Escola definirá os termos em que se realizarão as 

provas de aptidão, bem como as práticas em contexto de trabalho, comunicando a 

decisão aos Encarregados de Educação dos alunos. 

 

2.3.1 AVALIAÇÃO INTERNA NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

o As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao 

longo do 3.º período, independentemente da modalidade utilizada, sem prejuízo do 

juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 
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2.3.2 EXAMES NACIONAIS 

 

a) Os alunos realizarão os exames das disciplinas cujas provas finais são necessárias para o 

acesso ao ensino superior. 

 

b) Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior.  

 

c) A nota do exame só releva para efeito de acesso ao ensino superior, não contando para 

a avaliação interna das disciplinas do ensino secundário  

 

d) As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em 

opção. 

 

e) Os Exames realizar-se-ão após a conclusão das aulas a 26 de junho, de acordo com o 

seguinte calendário: 

✓ 1.ª fase entre 6 e 23 de julho;  

✓ 2.ª fase de 1 a 7 de setembro.  

 

f) Foram cancelados: 

✓ Os exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para 

efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 

Notas:  

a) As informações agora emitidas, vão sendo atualizadas sempre que necessário. 

b) Aconselha-se a leitura dos normativos e orientações já publicados sobre os assuntos 

expostos, bem como a leitura atenta do Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, que 

estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/131390247
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3. Breves considerações finais: 

 

A forma atípica como decorreram as duas últimas semanas do 2.º período e o modo colaborante 

evidenciado pelos professores, alunos, pais e encarregados de educação para que os alunos se 

mantivessem ativos com atividades pedagógicas, é de enaltecer. 

No contexto atual, é importante que as rotinas escolares se mantenham. Os alunos continuarão 

a ter tarefas escolares a cumprir, independentemente da modalidade em que estas ocorram. 

Ninguém está de férias e é necessário prosseguir com as atividades letivas, de momento não 

presenciais, para todos! 

A Escola reinventou-se e adaptou-se à nova realidade. Neste novo paradigma, tudo continuará 

a fazer para que os alunos tenham o merecido sucesso educativo.  

Os professores, desde o dia 16 de março que, sem que tivessem tempo de se preparar, 

abraçaram um novo desafio para conseguir chegar todos os alunos, de forma diferenciada e 

perante constrangimentos de vária ordem, criando estratégias inovadoras e atuando em 

conformidade com cada situação de modo a garantir o potencial da educação e de cada um. 

Continuarão a fazê-lo de forma abnegada, com empenho e dedicação, com resiliência, 

motivação e investimento pessoal para poderem agir em todas as frentes e no interesse e 

singularidade de cada aluno. 

Também os pais/encarregados de educação e os alunos tiveram de se adaptar a uma situação 

inesperada, complementando o trabalho realizado pela escola e vice-versa.  

Neste processo, é fundamental o papel de todos, em geral, e de cada um em particular.  

Por isso, da parte dos alunos contamos com o contínuo cumprimento das tarefas que lhes são 

destinadas, com a sua “comparecência” nas aulas online e com o estudo sistemático para, assim, 

conseguirem acompanhar as matérias. Será importante ainda que motivem os colegas a 

adotarem atitudes similares de modo a que todos alcancem o sucesso escolar. 

Dos pais/encarregados de educação, continuaremos a contar com a imprescindível 

compreensão e colaboração, que deverá concretizar-se no acompanhamento e na supervisão 

das tarefas escolares dos seus educandos e na atualização das informações junto dos 

Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma. Só assim, no seio de um clima de 
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colaboração construtiva e nivelada entre pais/encarregados de educação e professores, os 

alunos poderão efetivamente ter maior rendimento escolar. 

 

Para auxiliar em necessidades específicas, nomeadamente, em situações causadas pelo 

isolamento social que se tem vivido, ou outras, o nosso serviço de SPO continuará em 

funcionamento. Para contacto com o Psicólogo do AECP, Dr. Pedro Ferreira, deverão utilizar o 

seguinte email: pedroneto@aecpaiva.pt.  

Nestes tempos difíceis, acreditamos que com serenidade, dedicação, solidariedade, esperança, 

otimismo, vontade e colaboração de todos conseguiremos ultrapassar o enorme desafio que se 

impõe e elevar ainda mais a importância da Educação como base para o desenvolvimento global. 

Votos de um bom 3.º período letivo e de muita saúde. 

Continuando a cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde, que cada um se mantenha 

como Agente de Saúde Pública. 

Ao dispor. 

 

Castelo de Paiva, 13 de abril de 2020 

 

A Diretora, 

   

 

(Maria Beatriz Moreira Rodrigues) 
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