
 

 

AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 Suspensão das atividades letivas presenciais – 3.º período 

Na sequência das orientações emanadas pelo Ministério de Educação, comunica-se que: 

 O 3.º período tem início a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor a modalidade de ensino à 

distância, tal como nas últimas duas semanas do segundo período; 

 Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma classificação no final do ano letivo 

(que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor tem do trabalho realizado por cada aluno ao 

longo do ano e às aprendizagens desenvolvidas, tendo em conta as circunstâncias específicas de realização do 

3.ºperíodo); 

 Não serão realizadas as provas de aferição e as provas finais do 9.º ano; 

 As atividades letivas terão lugar em regime não presencial, ou à distância, até ao final do ano letivo; 

 Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem através da 

televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na TDT, por cabo e por satélite. A emissão do 

#EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, terá o seu início na segunda-

feira, 20 de abril; 

 O Agrupamento concebeu um Plano de Ensino à Distância E@A, no qual estabeleceu um horário semanal para 

cada turma que integra as sessões síncronas com os professores recorrendo à aplicação Teams –Office 365 e as 

emissões televisivas do #EstudoEmCasa, com início no dia 20 de abril; 

 Os horários e os procedimentos inerentes a este processo de E@D serão enviados, via correio eletrónico, aos 

encarregados de educação, até ao dia 16 de abril; 

 Na semana de 14 a 17 de abril, o professor titular de turma/ diretor de turma agendará uma sessão por 

videoconferência no “Teams” para estabelecer contacto com os alunos e organizar o trabalho a desenvolver; 

 Apelamos ao sentido de responsabilidade e de cooperação de todos os alunos no cumprimento das orientações 

emanadas pelos professores; 

Aos pais e encarregados de educação solicita-se a colaboração com a escola neste contexto de responsabilidade 

partilhada. Deverão continuar a manter o contacto regular com a educadora/professor(a) titular de turma/diretor de 

turma, mantendo os seus contactos atualizados; 

 O site/página Web do Agrupamento disponibilizará toda a informação atualizada, sendo importante a sua consulta 

regular; 

 Agradecemos o envolvimento de toda a comunidade escolar na atual conjuntura de mudança, onde o esforço de 

todos certamente conduzirá à minimização das dificuldades inerentes ao momento. 
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