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Ex. mos Senhores Pais e Encarregados de Educação, como já será do conhecimento de todos vós,
as aula irão retomar no próximo dia 8 de fevereiro, segunda-feira. Irão funcionar sem atividades
presenciais, na modalidade de ensino à distância (E@D), conforme artigo 3.º, do Decreto n.º3-D,
de 29 de janeiro de 2021 (https://dre.pt/application/conteudo/155739190).

Até ao dia 5 de fevereiro os Educadores de Infância, para as crianças da educação pré-escolar; os
Professores Titulares de Turma, para os alunos que frequentam o 1.º Ciclo; os Diretores de Turma,
para os alunos do 5.º ao 9.º anos, vão contactar os encarregados de educação e/ou os alunos para
transmitir a organização do E@D e facultar todos os códigos de acesso às plataformas a serem
usadas.

Aspetos a salientar no que diz respeito à forma como todo o processo de E@D irá desenvolver-se:


O horário da turma será integralmente cumprido;



O cumprimento desse horário far-se-á de modo síncrono através da plataforma ZOOM, que
pode ser complementado com o uso da plataforma EDMODO para comunicação com os
alunos e partilha de materiais;



As regras de etiqueta nas aulas online devem ser escrupulosamente cumpridas (ver Vídeo
de esclarecimento na página web do Agrupamento);



Os deveres do aluno consagrados na Lei 51/2012 mantêm-se inalteráveis nesta modalidade
de ensino, nomeadamente no que diz respeito à assiduidade e à pontualidade.

É importante que, enquanto encarregado de educação, garanta que o seu educando mantenha um
ritmo de trabalho próximo do que teria na modalidade de ensino presencial e que o ajude a
perceber que a postura, a atitude e o empenho terão de ser os mesmos.

Estamos certos de que contaremos com a Vossa colaboração e assim ultrapassaremos mais este
momento difícil da Nossa vida coletiva, sem comprometer, para além do inevitável, as
aprendizagens dos nossos alunos e o desenvolvimento de competências essenciais para a sua
formação integral.

Os Diretores de Turma estarão, naturalmente, à sua disposição para esclarecimento de qualquer
dúvida que surja.
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O Plano E@D do Agrupamento, estará disponível na página web do Agrupamento para consulta.

Salienta-se, uma vez mais, a importância de cada um permanecer em suas casas para que o
regresso à vida social seja uma realidade a ocorrer com toda a segurança e num tempo não muito
distante. A todas as nossas crianças e alunos, aos pais e encarregados de educação, desejamos
um bom regresso às aulas na modalidade de Ensino à Distância (E@D).
#SomosTodosSolução

Penafiel, 5 de fevereiro de 2020

A Diretora

(Mª. Leonilde F. Coelho; Q.E. do grupo 520)
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