
Exmº(ª) Sr.(ª) Encarregado(a) de Educação 
 
Terminada a primeira semana de aulas do 3º período em regime não presencial, é importante, 
vir junto de vós, fazer o balanço. 
Quando o ano letivo iniciou estávamos longe de imaginar as alterações que, de repente, 
entraram pelas nossas vidas e pelas nossas casas. Sabemos que o mundo em que vivemos é um 
mundo em mudança constante mas, de repente, percebemos que este confinamento, que nos 
obriga a ficar fechados, a nós, seres humanos que nascemos e fomos educados para viver em 
sociedade, nos obriga a desmultiplicar em múltiplas tarefas, que a mudança, agora, é ainda 
mais acelerada, com desafios tão grandes, todos os dias, que é difícil fazer essa gestão e que 
nada vai voltar a ser igual.  
O teletrabalho é difícil, um dia, certamente, permitirá poupar energias, produzir de outra 
forma, num espaço acolhedor, mas não neste momento. De um momento para o outro temos, 
por vezes, o pai a trabalhar numa divisão, a mãe noutra, um filho que diz que tem fome e 
outro que diz que não consegue aceder à internet. Deixámos de estar no contexto do stress 
das filas de trânsito e do cumprimento de horários para este que ainda não aprendemos a 
gerir e em que, por vezes, ter uns minutos para respirar fundo, sem mais nada, é um luxo. 
Todos sabemos e percebemos que os nossos filhos, os nossos alunos, não podiam estar sem 
escola entre março e setembro. Tínhamos que procurar uma forma para, de algum modo, 
chegarmos a todos. A televisão com o #EstudoEmCasa, as aulas síncronas, as tarefas enviadas 
seja por mail ou por correio. Procurámos criar uma solução, tentando que os nossos alunos 
não percam tudo, não são aulas normais, nem todos temos as mesmas condições de acesso, 
nem todos os pais podem estar em casa para acompanhar os filhos porque muitos têm que sair 
para trabalhar. Procurámos organizar um plano que fosse equilibrado e chegasse a todos. 
Sabemos que, pela diversidade de situações, teremos Pais/Encarregados de Educação que irão 
achar demasiado pesado, como teremos outros a achar que é insuficiente. Se temos famílias 
que, facilmente, conseguiriam gerir um horário normal, temos outras famílias para as quais 
seria incomportável, seja porque estão, também elas, em teletrabalho, seja porque têm mais 
do que um filho e em ciclos de ensino diferentes. Temos que assumir com responsabilidade e 
tranquilidade que nada do que possamos fazer substitui as aulas normais, a escola normal. A 
relação que se estabelece, em sala de aula, é insubstituível. Temos, contudo, que, entre 
todos, fazer o melhor, com os meios de que dispomos. Tal como com os alunos os professores 
não têm, todos, os mesmos meios, em coisas tão simples como a rede de que dispõem.  
Estamos, todos os dias, a readaptar-nos a novas condições e a fazer um esforço tremendo 
para chegar a todos, para fazer pontes e para que, chegar a setembro signifique que podemos 
respirar de novo, e que no próximo ano letivo tudo volte ao normal embora com consciência 
plena que nada vai voltar a ficar igual. Esta experiencia será um marco nas nossas vidas, e 
que a vai mudar para sempre. 
À semelhança do que aconteceu no final do 2º período, estamos certos de que, com a 
colaboração e o empenho de alunos, professores e pais, conseguiremos responder, de forma 
muito positiva, ao desafio que representa o 3º período a distância. 
Sabemos que o que estamos a pedir, a todos, até ao fim do ano letivo, é difícil para 
professores, pais, alunos mas, temos a certeza, com a participação de todos, com esperança, 
com tranquilidade, com serenidade, a escola do dia de amanhã será, certamente, muito 
melhor. 
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Modo de funcionamento do 3º período 

Os DT/Professores Titulares/Educadoras entraram em contacto com os alunos e Pais/EE para 

lhes fornecer todas as informações disponíveis, até ao momento, de funcionamento das 

atividades letivas não presenciais relativas a horários de alunos, formas de comunicação, 

avaliação, envio e receção de tarefas… Todos os professores do Agrupamento estão a 

acautelar os procedimentos necessários para que se mantenham em contacto com todos os 

seus alunos e a planificar o trabalho para decorrer ora em sessões síncronas, ora em trabalho 

autónomo. 

Modalidades de funcionamento: 

1. Alunos com acesso a Internet e equipamentos tecnológicos (Computador/telemóvel…) 

 

Estes alunos terão acesso aos momentos síncronos com os docentes das disciplinas em 

calendário que foi distribuído aos alunos/Pais/EE. 

As tarefas que forem distribuídas chegarão por email ou através da plataforma 

Teams. 

 

2. Alunos com acesso a Internet mas sem equipamentos tecnológicos 

 

Estes alunos não poderão estar presentes nos momentos síncronos. 

Receberão as tarefas que forem distribuídas por email ou através da plataforma 

Inovar. 

 

3. Alunos sem acesso a Internet e sem equipamentos tecnológicos 

Estes alunos receberão as tarefas que forem distribuídas por correio (via CTT).  

Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de 

ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na 

TDT, por cabo e por satélite. A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto 

de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 20 de abril. Foi criado o 

espaço #EstudoEmCasa, um conjunto suplementar de recursos educativos, para a Educação 

Pré-Escolar e para o Ensino Básico, transmitidos através dos canais RTP 2 e RTP Memória, 

respetivamente, a partir do dia 20 de abril. Estes conteúdos pedagógicos temáticos 

contemplam conteúdos que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, 

agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano. 

Pedimos a todos os Pais/Encarregados de Educação, alunos que estejam atentos às 

solicitações de trabalho por parte dos seus professores, nomeadamente através do correio 

eletrónico, da plataforma Teams e Correio (via CTT).  

 


