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Aos Pais e Encarregados de Educação 

 
Este documento pretende informar os Pais e Encarregados de Educação, sobre os 

procedimentos que a Escola Dr. António Augusto Louro irá tomar para colocar em 

prática as aulas de Ensino a Distância. 

O Conselho de Ministros aprovou em decreto-lei a forma como ocorrerá o 3.º 

período do ano letivo 2019/2020, atendendo à situação epidemiológica que o país 

atravessa. 

 O referido documento sintetiza-se nos seguintes pontos:  

 
   
➢ “Início do 3.º período:  

  

  

▪ O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor 

a modalidade de ensino à distância, tal como nas últimas duas semanas do segundo 

período.  

▪ Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma nota no 

final do ano (que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor tem do 

trabalho realizado por cada aluno ao longo do ano e às aprendizagens desenvolvidas, 

tendo em conta as circunstâncias específicas de realização do 3.º período).  

 

  

➢ Ensino Básico: 
 

▪ As aulas terão lugar em regime não-presencial, ou à distância, até ao final do ano 

letivo  

▪ Manter-se-á o apoio excecional aos pais que tenham de ficar em casa para assistência 

aos filhos até aos 12 anos  

▪ 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. Durante a próxima semana, as escolas prepararão as formas de utilizar este 

recurso, recebendo antecipadamente informação detalhada sobre os conteúdos e atividades 

a difundir.  
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➢ Provas e Exames: 

 

▪ Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano.  

 

 

➢ Próximo ano letivo:  

 

▪ Serão desenvolvidas medidas e estratégias de recuperação das aprendizagens em todos 

os anos de escolaridade.  

▪ Programa de digitalização das escolas, disponibilizando equipamentos e acesso à 

internet em banda larga para ensino à distância por meios digitais.” 

 

Após a receção deste decreto-lei, elaborei este documento que passo a divulgar. 

Este Plano determina os procedimentos para o ensino não presencial a partir do 

dia 14 de abril de 2020, primeiro dia de aulas do 3.ºperíodo. 

A Direção determinou que as aulas não presenciais do 5.º ao 9.º ano sejam feitas 

através da plataforma Google Classroom, tendo todos os alunos acesso à plataforma 

através de uma conta de e-mail institucional com domínio @ebaal.com.  

Para todos os professores foi criada uma conta de e-mail institucional com a 

sintaxe nomenome@ebaal.com para o contacto com os alunos através da plataforma. 

Para todos os alunos foi criada uma conta de email institucional com o formato 

nº de cartão@ebaal.com. 

Cada professor deve criar a sua sala de aula virtual, na plataforma Google 

Classroom. 

Por uma questão de uniformização na criação de disciplinas,  os professores 

deverão seguir o formato turma/disciplina, como por exemplo "5º A TIC" 

Cada docente deve adicionar a docente de Educação Especial afeta à turma, 

como “professora auxiliar”, para que esta possa ajudar e acompanhar os alunos de 

educação especial. 

Durante a próxima semana os Professores devem enviar um “pequeno” trabalho 

para os alunos, utilizando a aplicação ou os métodos que utilizaram nas últimas duas 

mailto:nomenome@ebaal.com
mailto:o@ebaal.com
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semanas de aulas do 2.º período. O mais importante na próxima semana é acompanhar 

e apoiar a inscrição dos alunos na sala de aula virtual, para que no dia 20 de abril 

todos os alunos estejam inscritos como alunos.  

Nos casos em que seja de todo impossível, por falta de condições das famílias, o 

aluno entrar na sala de aula virtual, o Diretor de Turma deve comunicar à Direção, a 

razão pela qual o aluno não aderiu.  

Estes alunos terão acesso às aulas transmitidas pela RTP Memória e irão realizar 

os trabalhos que forem disponibilizados por este meio. Será solicitado aos 

Encarregados de Educação, que de 15 em 15 dias, passem na escola para deixar os 

trabalhos realizados pelos seus educandos e possam recolher também tarefas passadas 

pelos seus professores. Para isso, é fundamental esse levantamento.  

Irei disponibilizar um calendário de entrega/recolha dos trabalhos pelos 

Encarregados de Educação e pelos professores: 

  Recolha de trabalhos 

(Professores) 

Início das aulas na RTP  20 de abril  

1.ª entrega de trabalhos (alunos) 4 de maio 6 de maio 

2.ª entrega de trabalhos (alunos) 18 de maio 20 de maio 

3.ª entrega de trabalhos (alunos) 1 de junho 3 de junho 

4.ª entrega de trabalhos (alunos) 15 de junho 17 de junho 

5.ª entrega de trabalhos (alunos) 26 de junho 30 de junho 

Nota: Caso existam professores que residam fora do distrito e não seja possível 

deslocar-se à escola para recolher ou entregar trabalhos, e só nestes casos, a escola 

enviará por correio ao professor e este deve fazer chegar à escola trabalhos para serem 

entregues ao aluno. 

Nota: Sugere-se que por uma questão de distanciamento social, a deslocação à 

escola para entregar/recolher documentos se faça da seguinte forma: de manhã o 2.º 

ciclo e de tarde o 3.º ciclo. Sendo que o horário de funcionamento da escola é das 

08h30’ às 15h 30’. 
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Nota: Os Encarregados de Educação devem trazer os documentos devidamente 

identificados com o nome do aluno e com o nome do professor a quem deve ser 

entregue. O horário da escola é o seguinte: 08h30’ às 15h 30’. 

No que diz respeito à aplicação Classroom, os Diretores de Turma irão num 

primeiro momento reunir com os alunos no dia 14, onde irão explicar os procedimentos 

durante este 3.º período e como devem aceder à aplicação. 

Quanto ao calendário das disciplinas por ano/ciclo de escolaridade, a 

disponibilizar na aplicação Classroom é o seguinte: 

2.º Ciclo (5.º e 6.º anos) 

 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Estas aulas deverão 

estar disponíveis a 

partir das 9.00h da 

manhã. 

Port HGP CN Mat Ing 

ET EM EV EF Cidadania 

Ment EMRC Esc. Criativa   

 

3.º Ciclo (7.º e 8.º anos) 

 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Estas aulas deverão 

estar disponíveis a 

partir das 9.00h da 

manhã. 

Port Hist CN Mat Ing 

ET Fran/Esp FQ EF Geog 

Cidadania EV Rob EMRC  

 

3.º Ciclo (9.º ano) 

 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Estas aulas deverão 

estar disponíveis a 

partir das 9.00h da 

manhã. 

Port Hist CN Mat Ing 

EV Fran/Esp FQ EF Geog 

EMRC     

 

Nota: A docente de TIC fica a trabalhar de forma livre, dando apoio aos alunos que 

tenham dificuldades ao nível do software que estão a utilizar. 

          A disciplina de Artes do Espetáculo, vai ser suprimida, por não se encontrar 

condições para a realização da mesma. 

As aulas acima mencionadas são numeradas e sumariadas. Esta informação deve constar 

no vídeo, ou no plano de aula. 

As aulas ministradas devem ficar disponíveis, no mínimo uma semana, para que os 

alunos as possam rever.  
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-Cada professor coloca as tarefas para os alunos realizarem ao longo de uma semana, 

com exceção das tarefas que exijam um cumprimento rigoroso dos prazos ou que sejam 

realizadas em tempo real. 

Os professores devem tirar partido dos recursos existentes, selecionando-os com 

base em critérios como: fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e 

disponibilidade. Nesse sentido, sugere-se também a utilização dos recursos das 

plataformas de apoio aos manuais escolares, pois alunos e professores já estão 

familiarizados com elas. Na plataforma, o professor deverá então indicar qual a 

atividade a realizar, semanalmente, a partir dos recursos on-line dos manuais, ou 

criando novos recursos, devendo criar um fórum de discussão para dúvidas, ou para a 

apresentação de trabalhos. 

Nota Importante: Todas as situações de não cumprimento por parte dos alunos, 

ou outras consideradas relevantes, pelo conselho de turma, devem ser reportadas ao 

Diretor de Turma, a fim do mesmo as comunicar aos Encarregados de Educação. 

  

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

 

- Chegar a TODOS os alunos/crianças; 

- Adequar o Ensino a Distância a todos os ciclos e níveis de ensino; 

- Desenvolver a autonomia dos alunos; 

- Fomentar a colaboração entre docentes e técnicos; 

- Fomentar a cooperação com Encarregados de Educação e parceiros; 

- Envolver toda a comunidade escolar no respeito pelos papéis específicos de cada um. 

 

 

PRINCÍPIOS GERAIS DIFERENCIADORES 

 
- Este plano deverá ser particularmente adaptado aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos com 

Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão; 

- Havendo alunos para quem não seja possível utilizar meios tecnológicos, os docentes 

facultarão, pela via adiante designada, materiais didáticos adaptados com orientações 

simples e dirigidas aos Encarregados de Educação, e às docentes de Educação Especial, 

para que possam acompanhar e supervisionar o trabalho realizado. 
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NOTA: Este plano será ajustado de acordo com as monitorizações e/ou as orientações que 

forem sendo emanadas pela tutela. 

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma 

nota no final do ano (que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor 

tem do trabalho realizado por cada aluno ao longo do ano e às aprendizagens 

desenvolvidas, tendo em conta as circunstâncias específicas de realização do 3.º 

período). 

Síntese do Decreto – Lei relativo à forma como ocorrerá o 3.ºperíodo no ano letivo 

2019/20 

 

Notas: 

1.ª As atividades planeadas e disponibilizadas aos alunos pretendem que os mesmos 

possam continuar a fazer o seu percurso de aprendizagem, e a desenvolver a sua 

autonomia. Aprender e evoluir de forma positiva. 

Deste modo,  o papel dos EE é fundamental, mas deve passar, sobretudo, e apenas, 

pelo incentivo, esclarecimento de dúvidas e apoio na organização / verificação da 

concretização das tarefas. 

2.ª Solicitamos que informem se houve constrangimentos na realização das tarefas 

propostas, isto é, quais foram as principais dificuldades e/ou constrangimentos, de 

forma a que as equipas pedagógicas possam decidir e ajustar as atividades a 

propor. 

 

Este plano será ajustado de acordo com as monitorizações e/ou as orientações que forem 

sendo emanadas pelo Ministério, ou alterações que decorram das emissões de TV em 

direto. 

 
Com votos de bom trabalho e muita saúde. 

 

A Diretora 

 

Célia Dias 


