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Caros alunos, 

Caros pais/encarregados de educação, 

  

Conforme foi determinado pelo Governo, iniciaremos amanhã, dia 8 de fevereiro de 2021, as 

atividades letivas através do Ensino à Distância (E@D). 

Todo o processo foi amplamente preparado pelos órgãos e estruturas pedagógicas deste 

Agrupamento de Escolas, para que, mesmo à distância, continuemos a manter a nossa missão e 

união. Perante as limitações com que, inevitavelmente, nos confrontaremos, tentaremos, numa 

atitude concertada entre os diversos atores educativos, encontrar as soluções adequadas.  

Primaremos para que cada aluno continue a sentir-se acolhido e integrado. Não podemos deixar 

ninguém para trás, apesar das assimetrias que, infelizmente, existem. Para tal, contamos com a 

vossa ininterrupta colaboração. Partilhem connosco, diretamente ou através das Educadoras, 

dos Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma e do SPO, as vossas preocupações, e 

identifiquem-nos situações de alunos que possam estar em risco de abandono e/ou que 

manifestem indicadores de alerta para a necessidade de intervenção. Este papel cabe a cada um 

de nós. 

No E@D, à semelhança do que sucedeu a partir de março de 2020, vamos continuar distantes, 

mas visíveis (os recursos tecnológicos permitem-nos esta ambivalência), no respeito por todos 

e por cada um. 

Nas aulas síncronas (aulas a decorrer em tempo real), é importantíssimo que o docente visualize 

os alunos e, assim, se crie um clima de maior proximidade, de acompanhamento individualizado 

e de aplicação mais assertiva da flexibilidade curricular.  

Apelamos aos alunos para o cumprimento das orientações do professor. Relembramos que 

devem manter a câmara ligada durante toda a aula; ser assíduos e pontuais; apresentar o 

material necessário para cada aula; respeitar os professores e os colegas; apresentar-se 

adequadamente no que se refere a vestuário e postura; utilizar o telemóvel apenas quando este 

for utilizado para acesso à aula (em substituição do computador) ou se o professor o solicitar; 

intervir sempre que solicitado, ou se precisar de algum esclarecimento (clicar no ícone “levantar 

a mão”); manter o  microfone desligado enquanto não estiver a intervir e ser responsáveis no 

uso da plataforma (é proibido recolher imagens, vídeos ou áudio). 
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Aos pais e encarregados de educação, agradecemos a colaboração e responsabilidade a que já 

nos habituaram. Para que o processo de ensino-aprendizagem se concretize o melhor possível, 

será necessário que criem, em casa, um ambiente de tranquilidade, de respeito e de 

aprendizagem, onde apenas aluno, professor e colegas interajam numa sala de aula virtual. O 

vosso acompanhamento e supervisão serão fundamentais.  

Os docentes estão a dar o seu melhor e precisam de ser respeitados e apoiados. Os alunos estão 

também a esforçar-se para acompanhar o E@D. Nesse sentido, é essencial que os pais e 

encarregados de educação revelem uma atitude construtiva e motivadora e que, desse modo, 

sejam parte da autonomia e responsabilidade dos seus filhos e educandos. 

Todos estamos a diligenciar para que tudo corra o melhor possível. Sabemos das enormes 

dificuldades de muitos na gestão do processo inerente ao E@D: os pais e encarregados de 

educação e o pessoal não docente na gestão da profissão e do acompanhamento dos filhos; os 

docentes, na gestão do ensino à distância e da vida familiar que passa, em muitas situações, 

paralelamente, em lecionar para os seus alunos e em facultar acompanhamento aos filhos que 

também são alunos e necessitam do seu apoio. Por isso, precisamos de nos mantermos unidos, 

serenos, tranquilos e resilientes.  Já demos provas de que todos somos capazes de nos 

reinventar e vamos continuar a fazê-lo.   

A Escola prossegue com o serviço de refeições para os alunos que necessitem e manter-se-á 

aberta para o “acolhimento dos alunos dos filhos ou outros dependentes a cargo dos 

trabalhadores cuja mobilização ou prontidão para o serviço obste a que prestem assistência aos 

mesmos” e para os alunos mais vulneráveis. Sobre este aspeto, registamos um agradecimento 

e as nossas felicitações ao Pessoal Docente e Não Docente pelo trabalho que, continuamente, 

têm desenvolvido. 

Devido à situação atual, o calendário escolar sofreu alterações. Assim, 

• As férias do Carnaval serão anuladas, 

• O segundo período prolongar-se-á até 26 de março; 

• O terceiro período começará no dia 5 de abril e terminará cinco dias úteis mais tarde 

(relativamente ao calendário escolar anunciado em julho de 2020) para todos os graus 

e ciclos de ensino; 

• Até 12 de fevereiro será divulgado o calendário da Provas de Aferição, das Provas Finais 

de Ciclo e dos Exames Finais Nacionais. 
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Aconselhamos a que se mantenham atentos às informações que serão publicadas no Portal do 

AECP, ao e-mail, ao telemóvel e demais contactos estabelecidos pela Escola.  

As Educadoras, os Professores Titulares de Turma, os Diretores de Turma, os restantes Docentes, 

o Serviço de SPO, os Técnicos Especializados, o Pessoal Não Docente e a equipa da Direção 

estarão sempre disponíveis para vos apoiar. O contacto regular com os responsáveis pelas 

diferentes turmas será essencial. 

Desejamos a todos um reinício das atividades com muita calma e tranquilidade. Em conjunto, 

com Otimismo, Esperança e Confiança, implementaremos eficazmente o Plano de E@D e 

proporcionaremos a todas as crianças e alunos a Educação a que têm direito. 

 

Um abraço solidário a todos e votos de muita saúde. 

 

A Diretora 

 

  

 

 

CUMPRA AS NORMAS DA DGS 

#FiqueEmCasa 

 

 

  

 

 

 


