
 

                2_COMUNICADO/ INFORMAÇÃO AOS PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Exmos Senhores pais/ encarregados de educação,  

Atendendo à situação epidemiológica que o país atravessa e por determinação do Governo, somos a informar 
o seguinte:  

• O 3.º período começa 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 nota no final do ano 
(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.º período).  

• As aulas 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, 
arranca na segunda-feira, 20 de abril. Durante a próxima semana, as escolas prepararão as formas de 
utilizar este recurso, recebendo antecipadamente informação detalhada sobre os conteúdos e 
atividades a difundir.  

Em face desta situação, a escola elaborou um Plano de Ensino à Distância (Plano de E@D), disponível na 
página escola, com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no 
presente contexto, prosseguindo os desígnios de uma Escola INCLUSIVA, a ser implementado a partir de 20 de 
abril. 

O Plano de E@D prevê, entre outros aspetos, um plano semanal de trabalho elaborado pelo educador/TT/ 
Conselho de Turma, a ser enviado aos alunos/EE no final da semana anterior ao inicio da sua realização.  

Para esta semana a escola propõe a realização de atividades interdisciplinares que levem os alunos a mobilizar 
as aprendizagens de várias disciplinas.  

Neste processo de mudança para o ensino à distância, que se assume como um processo dinâmico e de 
melhoria constante, o envolvimento, empenho e esforço de toda a comunidade educativa e em particular dos 
pais/encarregados de educação é fundamental para alcançarmos o SUCESSO com  todas as nossas crianças e 
alunos, pelo que contamos convosco e com os vossos contributos na permanente construção / atualização do 
Plano de E@D.  
 
“TODOS, por uma escola ainda melhor!”, no desafio do ensino à distância!  

 

Pombal, 13 de abril de 2020 

A diretora do agrupamento, 


