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COMUNICADO N.º 3 DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO 

 

 3.º PERÍODO LETIVO 

 

Inicia-se esta terça feira, dia 14 de abril, o 3.º período letivo, desta vez, muito 

diferente do dos outros anos: sem aulas presenciais para os alunos, desde o pré-escolar ao 

10.º ano de escolaridade. Naturalmente que o ensino, ministrado à distância, com as 

limitações que todos conhecemos (alunos sem equipamentos tecnológicos ou 

insuficientes, sem internet, dificuldade dos pais em acompanhar os seus educandos…), 

muito vai exigir de todos nós: Direção do Agrupamento, Professores, Alunos, Pais e 

Encarregados de Educação. Tentaremos, naturalmente, criar as condições possíveis para 

procurarmos minimizar as vossas e também nossas dificuldades. 

De acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação, O Conselho 

Pedagógico, encontra-se neste momento a elaborar o Plano de Ensino a Distância (E@D), 

que será publicado, o mais breve possível, dando orientações a toda a Comunidade 

Escolar como decorrerá o Ensino à Distância no agrupamento a partir do próximo dia 20 

de abril. Entretanto, até à próxima sexta feira, dia 17 de abril, os alunos continuarão a 

receber por parte dos professores as tarefas a desenvolver pelos meios atualmente 

disponíveis, tal como aconteceu nas duas últimas semanas do 2.º período letivo. Para os 

alunos que não possuem recursos informáticos e/ou tecnológicos será utilizado o telefone 

fixo, telemóvel, SMS ou os CTT para a comunicação das tarefas a serem desenvolvidas 

pelos alunos, enquanto não forem encontradas outras soluções. Procuraremos que 

nenhum aluno do agrupamento venha a ser prejudicado pelo facto de não dispor dos meios 

técnicos e/ou materiais.  

 

 



 

 

 

 

Aproveito para relembrar que a RTP, através do canal “Memória” (do 1.º ao 9.º 

ano) e da RTP2 ( para os alunos do pré-escolar), apresentará, a partir do próximo dia 20 

de abril e até ao final do ano letivo, uma programação que servirá de complemento e 

reforço ao ensino em casa, mas que em nada substituirá o trabalho e as orientações dos 

professores dos vossos educandos. 

Não sendo nada fácil os tempos que se avizinham, confio no trabalho e dedicação 

de todos para que, juntos, possamos concluir este ano letivo da melhor maneira.  

 

Um bem-haja a todos, sempre com muita saúde! 

 

 

O Diretor do Agrupamento, 
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