
 

 

 

 

Exm(a). Encarregado(a) de Educação 

 

Orientações chegadas hoje às escolas, vindas do Ministério da Educação sobre a suspensão das 

atividades letivas: 

- "A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos tanto mais positivos 

quanto os alunos e as famílias cumpram estritamente as regras de higiene, de distanciamento 

social e, sobretudo, se for evitada a deslocação a locais com concentração de pessoas"; 

- "A avaliação sumativa do 2º período será efetuada no período normal, com base nos elementos 

disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter contínuo da avaliação."  

 

Assim, e de acordo com o exposto, seguem-se algumas informações: 

     - No 1º ciclo, os professores titulares de turma enviarão aos pais/enc. de educação um conjunto 

de orientações e trabalhos pedagógicos para serem realizados durante a suspensão das 

atividades letivas presenciais, via digital ou outro meio. A forma e a data da entrega destes 

trabalhos será oportunamente esclarecida, de acordo com a evolução desta situação. 

     - Nos 2º e 3º ciclos, foi solicitado, hoje, um contacto eletrónico ao seu educando de modo a 

enviar um conjunto de orientações e trabalhos pedagógicos dos diversos professores, para serem 

realizados durante a suspensão das atividades letivas presenciais.  

Para todos os ciclos de ensino, e perante o acima referido, solicita-se que confirmem, junto dos 

vossos educandos, a realização dos trabalhos requeridos.  

Para os alunos dos 2º e 3º ciclos e caso se verifique o incumprimento das tarefas solicitadas, os 

respetivos professores irão informar o Diretor de Turma do sucedido, o qual, por sua vez, dará 

conhecimento aos respetivos encarregados de educação. 

Como a avaliação do 2º período irá ser realizada dentro do prazo já estipulado, o não cumprimento 

das tarefas solicitadas poderá influenciar a avaliação sumativa do seu educando. 

 

- Deverão "sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início de suspensão. 

Desta forma, poderá manter-se a identificação de cadeias de contágio".  

Qualquer outra informação considerada pertinente e útil para todos os encarregados de 

educação/alunos e relativa a esta situação será fornecida através deste mesmo email. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Dr.ª Liliana Ramos 

(Diretora do Agrupamento de Escolas do Teixoso) 


