
 
 

Comunicado n.º 6 

Atividades letivas do 3.º período 

 

Dada a renovação do Estado de Emergência e consequentemente ainda num contexto 

de medidas excecionais que se tem multiplicado nas últimas semanas, pela resistente 

ameaça da COVID19, importa esclarecer os encarregados de educação, pais e 

comunidade em geral do papel que a escola e os seus profissionais propõem para 

enfrentar um período letivo de atividades não presenciais. 

Em primeiro lugar, parece-me oportuno salientar o esforço que muitas famílias fizeram, 

algumas com grandes dificuldades, para garantir um acompanhamento efetivo para que 

os seus educandos se mantivessem ligados à escola e a corresponder às várias 

solicitações dos professores. Esta foi uma situação nova para a escola, constituindo-se 

um desafio para os seus profissionais, alunos e famílias. 

Agora, com o início do 3.º período, no próximo dia 14 e já tendo a certeza que esta 

metodologia de ensino/aprendizagem irá continuar, estamos a trabalhar no sentido de 

providenciar a todos os alunos uma igualdade de acesso às aprendizagens e ao currículo 

em geral. Para tal, uma vez mais, o papel da família é essencial neste processo. 

Os últimos 15 dias de atividades não presenciais vividos no final do 2.º período foram 

uma aprendizagem a partir da qual se iniciou uma reflexão sobre o desenho e conceção 

de uma aprendizagem à distância. 

Certo que compreendem a dificuldade e exigência de tal trabalho, de modo a garantir 

que as desigualdades se minimizem, o plano de ensino à distância (E@D) que o 

Agrupamento de Escolas da Benedita desenhou assentou em alguns princípios base: o 

acompanhamento de todos os alunos independentemente de terem equipamentos 

informáticos e/ou conexão à internet, a existência de um plano semanal/quinzenal para 

cada turma ou grupo, a flexibilidade de um horário semanal para permitir que as famílias 

se organizem de acordo com o seu contexto, a flexibilidade na forma de comunicação, 

para permitir que cada titular de turma/grupo ou diretor de turma, ou cada escola, adapte 
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a cada um dos seus contextos a melhor forma de manter contacto com os alunos e 

encarregados de educação, respeitando as expetativas e as diferenças de cada família. 

O Agrupamento em conjunto com os seus parceiros tentarão encontrar a melhor solução 

para cada situação que manifestamente não tenha qualquer equipamento informático ou 

ligação à internet. 

Como já referi anteriormente, é fundamental que as famílias e os alunos em especial, se 

mantenham ligados à escola, através de um contacto e um acompanhamento regular, 

mesmo que à distância. É importante manter rotinas de atividade física, no cumprimento 

de horários e na definição de tempos de estudo e de descanso. A saúde física e mental 

dependem destes fatores. 

Sabemos igualmente que não se irão realizar as provas de aferição no 2.º e 5.º ano, mas 

que existirá avaliação no 3.º período, sendo a avaliação ao longo deste período assente 

em princípios focados no retorno e grau de execução das tarefas, atendendo ao contexto 

particular em que cada aluno participa no E@D. 

Na página da internet do agrupamento serão publicados vários documentos, além desta 

comunicação: o plano de E@D do Agrupamento, adaptado a partir dos roteiros 

fornecidos pelo Ministério da Educação, o plano do serviço de psicologia do 

agrupamento, bem como a grelha do horário semanal do programa #EstudoEmCasa que 

irá iniciar no dia 20 com transmissões na RTP2 e RTP Memória, entre as 9h00 e as 

17h30, com conteúdos curriculares. 

Dados os pressupostos no plano do E@D, irá receber do/a titular de turma/grupo ou 

diretor/a de turma do seu educando/a informações pormenorizadas de como será o 

desenvolvido o E@D, assim como o meio de comunicação privilegiado para contactar e 

receber o plano semanal de trabalho. 

Para alguma questão deve sempre contactar o titular de turma/grupo ou o diretor de 

turma ou caso necessário o Agrupamento de Escolas da Benedita, pelos meios de 

contacto presentes na sua página web, em www.aebenedita.pt e/ou telefonicamente no 

horário compreendido entre as 9h00 e as 17h00. 

Benedita, 11 de abril de 2020 

O Diretor, 
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