
COMUNICADO 

 

Caras(os) Encarregados de Educação 

No âmbito deste novo paradigma educacional que de forma, abrupta nos colheu a todos, vimos 

por este meio alertar para o conjunto de alterações que decorrem desta nossa nova realidade. 

O reajustamento e reorganização de toda uma dinâmica de trabalho necessário tem ocorrido de 

forma intermitente, em virtude do enorme acervo de informação que sincopadamente tem 

chegado ao nosso conhecimento, em virtude do contexto atual. Facto que contribuiu para ser 

este o momento desta exposição.  

Quem tem acompanhado as informações deverá ter verificado o enorme esforço que tem sido 

realizado pela escola com o intuito de não existirem perdas irreparáveis, mas quanto muito 

sofríveis. A escola optou por continuar a oferecer, através da utilização da plataforma de ensino 

digital em uso, atividades para que os alunos continuassem a trabalhar, com um esforço 

acrescido dos docentes. É certo que, nem todas as turmas/disciplinas tiveram este tipo de 

acompanhamento, mas têm-se feito um esforço para garantir que todos os nossos alunos 

venham a usufruir do referido acesso. Foi elaborado um levantamento pelos Diretores de 

Turma, dos alunos que não tinham meios informáticos para o acesso à plataforma digital, 

concomitantemente, foram realizadas as matrículas de todos os alunos do ensino secundário 

nos exames nacionais, inscrição dos alunos no SASE e ainda efetuados os conselhos de turma de 

avaliação do 2º período.  

Desta forma, com a aprovação em Conselho Pedagógico realizado em 16-4-2020, do Plano de 

Estudo de Ensino à Distância, este será logo que possível disponibilizado à comunidade escolar. 

Serão também realizadas reuniões de Conselho de Turma para redefinir os horários para as 

turmas com as seguintes premissas: 

 

1. O Horário das turmas na modalidade de ensino à distância, respeitará o horário em 

vigência anteriormente e será elaborado em sede de Conselho de Turma, respeitando 

criteriosamente as indicações existentes para o mesmo; 

 

2. O Horário terá em atenção no ensino básico a emissão televisiva da telescola para se 

poder aproveitar, também, este vantajoso recurso; 

 

 

3. Os momentos aula síncronas (ex.: vídeo conferência) serão reduzidos a 50% da carga 

letiva semanal/disciplina, dependendo a sua junção da natureza da disciplina e/ou da 

turma; 

 

4. Serão privilegiadas as aulas assíncronas (ex.: realização de tarefas/exercícios); 

 

5. A comunicação dos Encarregados de Educação, relativa a questões inerentes ao seu 

educando, deverá continuar a efetuar-se com os Diretores de Turma, para isso deverão 



preferencialmente, utilizar o email ou o telefone (ligando para a escola no período da 

manhã); 

 

6. As atividades letivas nesta nova modalidade iniciar-se-ão a partir de 20 de abril, sendo 

que o material informático a distribuir aos alunos já identificados será entregue logo 

que disponível; 

 

Desta forma, apesar das restrições que a Pandemia nos tem imposto, há que continuar, 

serenamente, a trabalhar em prol dos nossos alunos. Mais informações continuarão a ser 

disponibilizadas na página da escola ou por email. 

 

Votos de muita saúde e  

para um rápido regresso à normalidade. 

 

16-4-2020 

O Presidente do Conselho Executivo 

Ulisses Barata 

 

 


