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Emitida por: Diretora do Agrupamento 

Em: 10 abril de 2020 

Para conhecimento de: 

• Pais e Encarregados de educação. 

Assunto: Funcionamento do 3º Período - Plano de Ensino à distância 

Depois da aprovação de um novo conjunto de medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus-COVID-19, pelo Conselho de Ministros, a metodologia de ensino permanecerá, até ao final do 

ano letivo, no modelo de ensino não presencial, com recurso às metodologias digitais, que será reforçado com o 

apoio de emissão televisiva de conteúdos pedagógicos (RTP Memória).O terceiro período inicia-se no dia 14 de 

abril, mantendo-se, assim, suspensas as atividades letivas presenciais nas escolas.  

Foram canceladas: 

• As provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 

• As provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

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

 

Para a conclusão do ensino básico, as classificações de cada disciplina têm por referência o conjunto do ano letivo, 
incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período. 

O 3.º período terminará a 26 de junho de 2020. 

 

As estratégias de Ensino à distância para o 3º período, no AEP, são as seguintes:  

A - Pré-escolar: 

1- As atividades serão de carácter prático e interativo entre Encarregado de Educação/Criança/Educadora e 
disponíveis para consulta no site/pagina web do Agrupamento em “aulas não presenciais”.  

2- Quinzenalmente as educadoras combinarão com os Encarregados de Educação, via email, o dia da semana/hora 
para a realização de uma atividade, através de videoconferência (sessão síncrona). 

 

B - 1º Ciclo: 

1- Os guiões de aprendizagem com as atividades estarão disponíveis para consulta no site/página web do 
Agrupamento em “aulas não presenciais”, de acordo com o ano de escolaridade e turma.  

2- Haverá sessões síncronas para todas as turmas, onde docentes e alunos devem interagir entre si, por 
videoconferência, com o objetivo de realizar uma aula. As datas, horários e procedimento serão disponibilizados 
pelo professor de turma no dia 16 de abril. 
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C - 2º e 3º Ciclos: 

1- Os guiões de aprendizagem com as atividades estarão disponíveis para consulta no site/página do Agrupamento 
em “aulas não presenciais”, de acordo com o ano de escolaridade e turma.  

2 -Será disponibilizado no dia 16 de abril um horário de cada turma, onde constarão tempos de aulas síncronas, 
onde os docentes e os alunos devem interagir entre si, por videoconferência, com o objetivo de realizar uma aula. 

Atenção: 

Dia 14 de abril será disponibilizado, na pasta Aulas Não Presenciais, um link para aceder à reunião de receção neste 

3º período, aos alunos do 2º e 3º ciclos com o seu Diretor de Turma de acordo com o seguinte horário: 

 

 

Dia 14 de abril 

 

14 horas 

5º ano 

6º ano 

 

15 horas 

7º ano 

8ª ano 

9º ano 

 

D - Para todas as crianças do pré-escolar e alunos de 1º, 2º e 3º ciclos sem computador e sem acesso à internet: 

1-Haverá disponibilidade de Impressão de fichas de atividades, a serem levantadas pelo Encarregado de Educação 
após contacto da Escola. 

2- Após 15 dias da data de entrega das atividades, o Encarregado de Educação deve devolver o trabalho realizado 
pelas crianças e alunos, em data e hora pré-estabelecida pelo docente, e levantarão novas propostas de atividades. 

 

E – Recomendações aos Encarregados de educação 

 1 - O Encarregado de Educação deve enviar os trabalhos realizados, utilizando os meios que tiver disponível.  

2 - O Encarregado de Educação deve informar o educador/professor de turma/diretor de turma do seu email e 
telefone atualizado. 

3 -Sempre que o Encarregado de Educação tiver dúvidas ou dificuldades deve contactar o educador/ professor 
titular de turma/ Diretor de turma, e/ou Direção, por email ou contactar por telefone a escola sede  para retorno 
de chamada/comunicação. 

4- O Encarregado de Educação deve continuar atento ao site/página web do AEP que estará em constante 
atualização /comunicação. 

5 - A todos, alunos e famílias, solicitamos um esforço no sentido de alcançarmos, em conjunto escola – família, o 
sucesso educativo da nossa comunidade escolar. 

Cuidem da Vossa Saúde! Fiquem bem! 

Feliz Páscoa! 

A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira. 
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