
                                                                                                     
 

 

 

                                                                                    Aviso nº 7/2020 

ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

 

 Exmos. Alunos/ Pais / Encarregados de Educação/ Comunidade Educativa 

 Em consequência da suspensão das atividades letivas presenciais, desde o passado dia 16 de março, para 

combate à pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, é fundamental que o Agrupamento de Escolas, 

procure garantir, dentro das suas possibilidades, que todas as suas crianças e todos os seus alunos continuem a 

aprender.  

Assim sendo, o processo ensino-aprendizagem presencial, em ambiente sala de aula, será substituído por um 

processo de ensino à distância, desenvolvido de acordo com um Plano elaborado para este efeito. Este plano de 

educação à distância tem na base uma mudança profunda no paradigma educativo e será muito mais exigente para 

todos os seus intervenientes, alunos, pais/encarregados de educação, professores, assistentes operacionais e 

comunidade educativa em geral. Ninguém poderá colocar-se à margem deste processo, pois só com o 

envolvimento, profissionalismo e dedicação de todos conseguiremos dar uma resposta adequada a esta realidade 

social e educativa tão excecional. 

Este contexto educativo obriga também a que os alunos e os encarregados de educação se adequem e se 

adaptem a uma nova forma de aprendizagem, estando disponíveis para responderem adequadamente aos desafios 

e às exigências inerentes a uma tão profunda mudança.  

Dentro das suas possibilidades, mantendo um rigor e uma disciplina que se revelam fundamentais, devem os 

pais/encarregados de educação conhecer o plano de trabalho semanal que será enviado aos educandos, orientá-los 

para as emissões que serão transmitidas pelos canais televisivos, Canal 2, para o Pré-escolar, RTP Memória, 1º/2º 

e 3º Ciclos, monitorizar as tarefas que serão enviadas semanalmente pelo diretor de turma e colaborar no feedback 

aos professores. Podem continuar a entrar em contacto com os diretores de turma, no horário definido para o efeito, 

via telefone ou email, para esclarecerem dúvidas ou comunicarem qualquer situação que considerem pertinente. 

Aos alunos pede-se que continuem a dar provas do seu bom desempenho e responsabilidade, agora acrescida.  

Tal como já aconteceu no final do 2º período, devem estar atentos às informações fornecidas pelo diretor de 

turma, cumprir o plano de trabalho semanal que for estabelecido, estar presentes nas sessões síncronas e dar 

feedback do seu trabalho, das suas dúvidas e das suas preocupações. Acrescente-se que a avaliação é contínua, 

depende do cumprimento das tarefas e deste constante feedback com os professores, assim como o registo da 

assiduidade. 

 As educadoras, as professoras titulares de turma/diretores de turma serão, como até aqui, o elo privilegiado de 

ligação entre pais/encarregados de educação, alunos, professores e todo este processo. 



                                                                                                     
 

Para além dos atores anteriormente referidos, este plano conta com a articulação de outras entidades locais 

igualmente importantes para a implementação do sucesso do mesmo, designadamente a associação de pais, a 

câmara municipal, as juntas de freguesia, os bombeiros e as associações culturais e de solidariedade social, entre 

outros.  

Estas entidades estarão disponíveis para auxiliar neste processo de ensino à distância, principalmente no 

âmbito da criação de condições mínimas para que os alunos possam aceder às sessões síncronas e desenvolver 

trabalho nas sessões assíncronas. 

De referir ainda que, neste contexto tão singular, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação do Agrupamento continuará a ser disponibilizado aos alunos de uma forma síncrona e assíncrona, 

devidamente articulado com os respetivos diretores de turma e professores titulares de turma. 

Os encarregados de educação dos alunos do 1º Ciclo, que têm os manuais e as fichas de trabalho no centro 

escolar, poderão ir recolhê-las, quarta-feira, dia 15, mantendo sempre o distanciamento social recomendado dentro 

do seguinte horário: 1º ano - das 9.00h às11.00h; 2º ano – das 11.00h às13.00h; 3º ano - das14.00h às 16.00h e 4º 

ano - das 16.00 às 18h. Os encarregados de educação que não possam cumprir este horário devem contactar a 

escola para serem encontradas soluções adequadas.  

Por último, sublinhar que a Direção deste Agrupamento fará todos os esforços para implementar respostas 

adequadas e criar condições para chegar a todos os alunos, não deixando nenhum para trás, garantindo serenidade 

e um serviço público de educação de qualidade. 

 

UMA ESCOLA DE TODOS, COM TODOS E PARA TODOS 

 

Mêda, 10 de abril, de 2020 

O Diretor 
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