
 

 

 

 

Exm@ Encarregad@ de Educação 

 

Em primeiro lugar, espero que se encontre de boa saúde, bem como toda a sua família. 

De seguida, e de acordo com as indicações dadas pelo Primeiro Ministro e Ministério da Educação, cabe-

me prestar alguns esclarecimentos quanto ao funcionamento do 3º período: 

- não haverá aulas presenciais até ao final do ano letivo para todos os anos de escolaridade do 

ensino básico, desde o pré-escolar até ao 9º ano; 

- todas as Provas de Aferição (2º, 5º e 8ºs anos) e Provas Finais (9º) foram canceladas; 

- a partir do dia 20 de abril, o Ministério da Educação irá disponibilizar um acompanhamento a todos 

os alunos, desde o pré-escolar (através da programação #FicoEmCasa com o Zig Zag / RTP2) ao 1º, 2º e 

3º ciclos (através da programação #EstudoEmCasa / RTP Memória). Este acompanhamento deverá ser um 

complemento às atividades/tarefas indicadas pelos professores, não as podendo, em caso algum, substituir; 

- apesar de não haver aulas presenciais, as atividades letivas irão continuar, de forma não presencial e o 

mais constante possível, de acordo com os procedimentos seguintes: 

 

               - Ensino Pré-escolar - o funcionamento será nos mesmos moldes do final do 2º período. Para 

além do acompanhamento das Educadoras, será, também possível, o visionamento da programação 

#FicoEmCasa com o Zig Zag / RTP2 (em anexo);  

 

               - 1º ciclo: 

               a) a primeira semana de aulas do 3º período - de 14 a 17 de abril - irá decorrer na mesma forma 

que as duas semanas de suspensão das aulas (final do 2º período). Cada aluno irá continuar, nessa 

semana, a ser contactado pelos seus professores, no horário que lhe foi dado para as duas semanas de 

suspensão de aulas em março. Deverá respeitar as indicações dadas e cumprir todas as tarefas realizadas, 

sempre de acordo com o solicitado pelos professores;   

               b) ainda durante essa semana (14 a 17 de abril), os alunos irão receber um outro horário, que 

passará a ser o seu horário até ao final do 3º período/ano letivo; 

               c)  o funcionamento será nos mesmos moldes do final do 2º período. Para além do 

acompanhamento das Professoras, será, também possível, o visionamento da programação 

#EstudoEmCasa / RTPMemória (em anexo); 

               d) para os alunos que não têm computador, internet ou que, mesmo tendo ambos, nem sempre os 

podem usar, irá ser implementada uma via alternativa - a Direção, em colaboração com algumas entidades, 

nomeadamente, Juntas de Freguesias, Escola Segura e outras associações, irá fazer chegar as tarefas 

solicitadas a todos esses alunos, com a indicação do prazo de realização e da forma de devolução das 

mesmas; 

 

              - 2º e 3ºs ciclos: 

               a) a primeira semana de aulas do 3º período - de 14 a 17 de abril - irá decorrer na mesma forma 

que as duas semanas de suspensão das aulas (final do 2º período). Cada aluno irá continuar, nessa 

semana, a ser contactado pelos seus professores, no horário que lhe foi dado para as duas semanas de 



suspensão de aulas em março. Deverá respeitar as indicações dadas e cumprir todas as tarefas realizadas, 

sempre de acordo com o solicitado pelos professores;   

               b) ainda durante essa semana (14 a 17 de abril), os alunos irão receber um outro horário, que 

passará a ser o seu horário até ao final do 3º período/ano letivo; 

               c) quem possui computador e acesso à internet será contactado pelo professor de TIC, durante a 

próxima semana e no horário indicado para esta disciplina, para se poderem inscrever numa plataforma a 

indicar pela Direção do Agrupamento (a mesma para todos), de forma a poder trabalhar com cada professor. 

Para essa inscrição, o seu educando irá receber, através do DT e na próxima 2ªf (dia 13), um tutorial que 

mostra todos os passos necessários para fazeres a inscrição;   

              d) o horário referido na alínea b) será composto por aulas presenciais (síncronas) e não presenciais 

(assíncronas). Nas presenciais, cada aluno terá que trabalhar com os professores, através da referida 

plataforma, da Escola Virtual ou via email. Nas não presenciais, o aluno deverá realizar as tarefas indicadas 

por cada professor. Não é obrigatório que cada aluno ocupe exatamente o tempo referido, para cada 

disciplina, nas horas não presenciais. O tempo aí indicado é uma sugestão de horário de trabalho, fora das 

presenciais. O aluno poderá, sempre, ocupar estas horas não presenciais com o 

visionamento/acompanhamento da programação #EstudoEmCasa / RTPMemória, mas sempre seguindo 

as orientações do professor; 

             e) para os alunos que não têm computador, internet ou que, mesmo tendo ambos, nem sempre os 

podem usar, irá ser implementada uma via alternativa - a Direção, em colaboração com algumas entidades, 

nomeadamente, Juntas de Freguesias, Escola Segura e outras associações, irá fazer chegar as tarefas 

solicitadas a todos esses alunos, com a indicação do prazo de realização e da forma de devolução das 

mesmas; 

    

Certamente que as aulas presenciais, na escola, seriam a situação ideal para todos nós. Contudo, e perante 

esta situação completamente atípica e que nos ultrapassa a todos, temos que minimizar e tentar ultrapassar 

os constrangimentos por ela causados.  

 

Cabe-me a mim, como Diretora do Agrupamento, falar por todos os docentes deste agrupamento e garantir 

que eles irão dar o seu melhor para que seja dada aos alunos o ritmo de trabalho possível, nestas 

circunstâncias, sem prejudicar as suas aprendizagens. 

Contudo, também é meu dever lembrar que esta tarefa não será levada a bom porto sem o apoio dos 

encarregados de educação. 

Assim, venho solicitar que esteja a par das tarefas a realizar pelo(a) seu (sua) educando(a), do que lhe foi 

pedido e como foi e que, se possível, o acompanhe na realização das mesmas. 

 

Finalizo, reiterando a minha total disponibilidade, compromisso e responsabilidade, bem como da minha 

equipa da Direção, para com o seu educando e para com todo o processo educativo do mesmo.  

Juntos, alunos, pais, professores, toda a comunidade educativa, iremos conseguir com que este final de ano 

letivo, tão diferente do habitual, seja um sucesso. 

 

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos 

-- 

Dr.ª Liliana Ramos 

Diretora do Agrupamento de Escolas do Teixoso 

 


