
INÍCIO DA ATIVIDADE LETIVA À DISTÂNCIA 

Na próxima 2ª feira, dia 8 de fevereiro, será retomada a atividade letiva, 

novamente através do Ensino à Distância. 

De forma a garantir que todos os alunos continuem a aprender, o Agrupamento 

definiu o seu Plano de Ensino à Distância, que poderá consultar aqui. Este é um 

documento ativo, que será ajustado sempre que se justifique. 

Em estreita colaboração com a Câmara Municipal, esperamos que a partir da 

próxima 4ª feira todos os alunos reúnam condições para seguir as sessões 

síncronas (aulas), uns com equipamento informático próprio, outros com 

equipamentos do Agrupamento e da Câmara Municipal, em regime de empréstimo e 

todos com muita vontade para aprender  

Os horários dos grupos e turmas foram já comunicados pelo educador, professor 

titular ou diretor de turma.  

É nossa preocupação que os alunos não fiquem reféns do tablet ou computador, 

mas sim que permaneçam “on line” as horas estritamente necessárias ao processo 

ensino-aprendizagem orientado pelo professor, que estará também disponível para 

apoiar no desenvolvimento do estudo autónomo. 

As refeições estão a ser entregues pela Câmara Municipal no domicílio dos alunos 

subsidiados que as solicitaram.  

As Unidades da Multideficiências estão abertas para os alunos que as frequentam, 

presencialmente. Os apoios e terapias aos alunos que deles beneficiam continuam a 

ser prestados, à distância ou presencialmente, conforme os casos avaliados. 

Os alunos do 1º Ciclo, recebem digitalmente as atividades a desenvolver no âmbito 

das AEC´s, podendo também contactar diretamente o respetivo professor, em 

horário a comunicar. A parceria com o IEC mantém-se, no modelo colaborativo já 

implementado com os docentes das áreas/disciplinas prevista na planificação anual. 

Sem dúvida que o Ensino à Distância não é o modelo ideal, longe disso, mas todos 

temos que fazer a nossa parte para que funcione e os nossos alunos aprendam. 

Da comunidade, esperamos compreensão e colaboração; de nós, contem com a 

máxima dedicação e empenho. 

FAÇAMOS TODOS A NOSSA PARTE PARA QUE TUDO CORRA BEM E 

RAPIDAMENTE VOLTEMOS À ESCOLA! 



 

 

 


