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Comunicação aos Alunos e Encarregados de Educação 

  
  
Como é do conhecimento de todos, vamos retomar as atividades educativas a partir do dia 08 de 
fevereiro num formato diferente, de ensino à distância. 
  
Estamos a fazer os possíveis para chegar a todos os alunos, o que não tem sido fácil, já que vários alunos 
ainda não dispõem de recursos tecnológicos e digitais.  
  
Durante este período letivo aguardamos a entrega de mais computadores para empréstimo aos alunos de 
escalão A e B da Ação Social Escolar (ASE), no âmbito do Programa Escola Digital.  
Assim, os Encarregados de Educação devem aguardar por um contacto telefónico da Direção do 
Agrupamento. Caso ainda não tenham entregue a candidatura à ASE devem fazê-lo com brevidade – 
recomenda-se que telefonem antes para a escola sede para marcar um dia e hora para atendimento. 
  
Ensinar e aprender à distância é um desafio para as crianças, os alunos e para os professores e, por isso, 
queremos contar com o apoio dos pais (dos avós ou dos irmãos mais velhos também) - sem essa ajuda 
ficará mais difícil para os alunos realizarem as tarefas que vão ser pedidas. 
  
Iremos desenvolver trabalho assíncrono, síncrono e autónomo utilizando  uma das seguintes formas: 
 - através do computador, acedendo à classroom (sala de aula); 
- através de fotocópias com um Plano de Trabalho semanal, a levantar e devolver na escola que os alunos 
frequentam. 
 

Certamente que iremos fazer ajustamentos ao plano e ao nosso trabalho à medida das necessidades que 
forem surgindo.  
 

Em qualquer uma das formas de trabalho – através do computador, com recurso a fotocópias ou assistindo 
às aulas no canal da RTP Memória – as crianças e os alunos vão precisar de ajuda para os apoiar no que 
estão a ver ou têm para fazer.  
 

As condicionantes geradas pelo estado de emergência, obrigam todos - educadores, professores, técnicos, 
pais, EE, alunos - a uma constante adaptação. Também por essa razão, a colaboração de todos é muito 
importante para minimizar as dificuldades que vão surgindo e para atingir os nossos objetivos, de todos os 
alunos, o melhor possível. O contributo de cada um é fundamental para os alcançar. 
 

Fique atento ao Convite que irá receber do educador, professor titular de turma ou diretor de turma do seu 
educando para uma reunião a realizar em breve. 
 

Contamos convosco, podem também contar connosco. 
Votos de bom trabalho e de saúde para todos. 
  

 Arrentela, 04 de fevereiro de 2021 

A Diretora 

Maria Paula Coito 

 


