
 

 

Ensino a distância (E@D) AESB -  3.º período 

Caros pais e encarregados de educação 

 

Segundo indicação do Governo Português, os alunos não  terão aulas presenciais até ao 

final do 3.º período (que se estenderá até ao dia 26 de junho) e não realizarão Provas 

de Aferição (2.º, 5.º e 8.º anos) nem Provas Finais do 3.º ciclo (9.º ano). 

Continuaremos a acompanhar os vossos filhos/educandos, mas impõem-se difenças nos 

modos de organização da escola. Toda a comunidade escolar está empenhada neste 

processo e estamos a aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nos últimos dias do 2.º 

período.  

Elaborámos um Plano de Ensino a Distância e será elaborado para cada turma um plano 

de trabalho semanal que vos será dado a conhecer  pelo(a) professor(a) ou diretor(a) de 

turma do vosso(a) educando(a). 

Sendo certo que não conseguiremos substituir completamente as aulas presenciais, 

tentaremos, através das sessões síncronas (Videoconferência) e assíncronas (Trabalho em casa), 

com recurso à plataforma classroom e às ferramentas digitais que dispomos, dar o 

nosso melhor. Estão, também, previstas estratégias para o acompanhamento dos 

alunos que não têm acesso a computador e/ou internet, com o envolvimento de 

diferentes parceiros da comunidade, nomeadamente, as Juntas de Freguesia e a Câmara 

Municipal de Baião. 

 
Neste cenário, as nossas prioridades, como Escola, são  desenvolver competências 

adequadas a estas circunstâncias (designadamente, autonomia, pensamento crítico e 

criativo, gestão de situações complexas, gestão das emoções, trabalho em equipa, 

utilização de diferentes meios para comunicar em rede, adoção de comportamentos 

que promovam a saúde e o bem-estar), salvaguardar as Aprendizagens Essenciais, 

consolidar conteúdos e trabalhar, quando e se  possível, novos conteúdos. 

Pretendemos, ainda, estimular os valores do trabalho, do esforço, da resiliência, da 

interajuda, da amizade e, principalmente, da esperança!  

No contexto de excecionalidade em que vivemos, esperamos poder contar com a 

cooperação e o envolvimento dos pais e encarregados de educação para, juntos, 

podermos encontrar as melhores soluções possíveis para contornar os vários obstáculos 

que, entretanto, surgirão. 

Relembro que poderão sempre contactar diretamente a escola e/ou o(a) 

professor(a)/diretor(a) de turma se sentirem alguma dificuldade ou necessitarem de 

uma ajuda ou orientação adicional. 

 

Com a colaboração de todos, vai ficar tudo bem! 
 
Aproveito para desejar a todos uma boa Páscoa, com muita saúde. 
 
 
 
 

 

Santa Marinha do Zêzere, 11 de abril de 2020 
 

A Diretora do Agrupamento 
 

Manuela Mendes Miranda 


