
 

Mensagem 

 

Partilhamos todos momentos particularmente difíceis, que impuseram mudanças 

significativas na vida de cada um de nós e que implicaram novos desafios para as 

famílias e para a escola. 

Avizinha-se o início do terceiro período letivo, que decorrerá nos moldes das últimas 

duas semanas do 2.º período: com ensino/aprendizagem à distância, com o empenho 

de TODOS nós (direção, professores, pessoal não docente, alunos, pais / encarregados 

de educação) e tendo em conta as orientações emanadas superiormente. 

Agradecemos a colaboração que revelaram até ao momento e estamos certos de poder 

continuar a contar convosco para levar a bom porto esta missão e para continuar a 

assegurar aprendizagens de qualidade a todos os nossos alunos. 

Apesar de estarmos em período de descanso para celebrar este ano uma Páscoa 

diferente, neste fim de semana, a docente Liliana Paiva voluntariou-se para dar 

formação on-line aos Encarregados de Educação sobre a plataforma digital 

CLASSROOM de ensino à distância, que será adotada no nosso agrupamento, para os 

2º e 3º ciclos. Os diretores turma informarão os Encarregados de Educação sobre estas 

sessões síncronas e a forma como aceder às mesmas. 

Durante a semana, haverá sessões de formação para os alunos. Os diretores de turma 

informarão os alunos e encarregados de educação sobre a calendarização das mesmas. 

Está previsto o arranque de aulas por videoconferência. Na primeira semana, as 

sessões funcionarão entre as 10h00 e as 13h00. A partir do dia 20 de abril, entrará em 

vigor um novo horário, que terá em conta o horário do programa “Estuda em casa”. 

Estão, também, já a ser encontradas soluções, em parceria com a Associação de Pais 

e com outras entidades locais, para assegurar as aprendizagens aos alunos que não 

têm acesso às novas tecnologias da informação. 

Juntos superaremos este momento! Vai ficar tudo bem! 

Contamos convosco! Contem sempre connosco! 

A todos, continuação de bom descanso e continuem a FICAR EM CASA! 

Fiquem bem e em segurança! 

Um abraço (à distância), 



 

A Diretora,  Maria Madalena Silva Brandão 


