
INFORMAÇÃO COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Exmº(ª) Sr.(ª) Encarregado(a) de Educação 

 

 Vivemos um tempo difícil. Sabemos que na sequência do encerramento das escolas, com professores e 

alunos trabalhando à distância, não foi fácil nem o acompanhamento que as famílias tiveram que 

prestar aos seus educandos nem o trabalho prestado pelos docentes. Vemo-nos todos perante a 

necessidade de nos adaptarmos a um novo modo de vida, diferente daquele a que estávamos habituados 

e para o qual não dispúnhamos de manual de instruções.  

O trabalho desenvolvido pelos docentes nas duas semanas de suspensão de atividades letivas presenciais 

teve como objectivo primordial manter a ligação dos alunos à escola, desenvolver competências. Não foi 

fácil e, nesta nova modalidade de trabalho não presencial, existiram alguns excessos de “fichas e 

trabalhos de casa” que não voltará a acontecer, a nossa capacidade de adaptação, empenho e 

profissionalismo fará ultrapassar os problemas e as distâncias. Apesar das dificuldades sentidas não 

posso deixar de destacar o trabalho que os docentes, técnicos e pessoal não docente desenvolveram 

nestas últimas semanas para, de alguma forma, manter a “normalidade” possível para chegarmos a 

todos. Agradecemos a colaboração, os contactos de todos os que, num espírito de colaboração, nos 

fizeram chegar as suas preocupações e sugestões e desejamos muita Saúde para os tempos que se 

avizinham. 

Chegamos agora ao momento que, certamente, todos anseiam, a avaliação de segundo período. 

Informamos que, neste Agrupamento, as reuniões de avaliação decorreram, também elas, em condições 

excecionais. 

 

 

Informamos os Pais/EE que se encontra disponível a informação relativa à avaliação dos alunos no 2º 

período.  

1 – Plataforma INOVAR – Os Pais/EE que têm acesso a esta plataforma têm acesso direto aos dados do 

seu respectivo educando. 

2 – Mail – os Pais/EE que ainda não tenham acesso à plataforma INOVAR mas tenham um mail disponível, 

receberão o registo de avaliação do seu respectivo educando por esta via. 

3 – Correio - Os Pais/EE que não tenham nenhum destes acessos receberão o registo de avaliação do seu 

educando por correio. 

Para alguma dúvida ou questão que se coloque poderão contactar os serviços pelas vias que abaixo se 

indicam. 

Telefone fixo Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas – 263654324 

Serviços administrativos - Telemóvel – 924 058 912 

Mail – área de alunos - alunos.aesc@gmail.com 

Mail – área de apoios socioeconómicos - sase.aesc@gmail.com 

Dificuldades de Acesso – Administrator@ae-samoracorreia.pt 

A toda a Comunidade Escolar quero agradecer e desejar que todos estejam bem, com saúde e que os 

tempos que se avizinham, se bem que muito difíceis, sejam o mais leve possível. 

 

A Diretora   

 

Luísa Carvalho 
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