
  
Informação aos Encarregados de Educação 

Ensino Não Presencial 

 

A partir de 8 de fevereiro de 2021 retornam as atividades educativas e letivas, em 
regime não presencial para todos os níveis. 

Qualquer dúvida que exista enquanto durar o E@D, deve ser colocada ao Professor 
Titular de Turma ou ao Diretor de Turma. 

Será utilizada, preferencialmente, a plataforma Classroom, à qual apenas podem 
aceder através do e-mail institucional. 

De acordo com o plano E@D do Agrupamento, que se encontra publicitado na página 
do Agrupamento, nos 2.º e 3.º CEB, manter-se-á a grelha horária da turma.  

Relativamente aos horários da Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB, as Educadoras e 
os Professores Titulares de turma darão, em breve, informações aos Encarregados de 
Educação. 

As aulas síncronas não podem ser gravadas. 

É importante assegurar uma rotina de trabalho autónomo para que as aprendizagens 
possam ser adquiridas. 

Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e 
de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados por cada 
professor. Mantém-se em vigor o estatuto do aluno. 

Os critérios de avaliação foram ajustados ao E@D. 

Será dada continuidade ao Apoio às Famílias, de acordo com a legislação em vigor. 
Este apoio traduz-se na possibilidade de alimentação (alunos de escalão A e B). 

De igual modo, a Psicóloga do Agrupamento está disponível para prestar apoio às 
famílias e alunos que o solicitarem. Para este efeito, foi criada uma linha de apoio 
psicológico para alunos e respetivas famílias através do n.º 928124275. 

As escolas de acolhimento são a Escola sede e a Escola Básica de Laginhas, estando 
disponíveis para receber filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores cuja 
mobilização ou prontidão para o serviço obste a que prestem assistência aos mesmos 
de acordo com o definido na Portaria 25-A/2021. 

Qualquer atualização será divulgada em tempo útil. 

A colaboração dos EE é fundamental. Contamos consigo! 

 

Branca, 03 de fevereiro de 2021 

A Diretora, 

Maria Madalena Silva Brandão 

 


