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Comunicação nº 9 

Educação à Distância 

Caros Pais e Encarregados de Educação: 

 

Na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro inicia-se uma nova fase neste ano escolar tão atípico, onde a 

Educação à Distância volta a fazer parte do quotidiano de todos nós. 

Para que este processo decorra da melhor forma possível, alunos, professores e pais devem estar cientes 
daquilo que se espera deles. 

Para além da divulgação do Plano de Educação à Distância na página do Agrupamento e disponibilizado na 
sala da turma/AEDT, vimos reforçar algumas premissas que contribuirão para que tudo corra bem: 

Os alunos e encarregados de educação devem manter contacto com o respetivo docente responsável de 
turma e ser visita assídua no Classrom do aluno; 

A carga letiva do aluno é distribuída por duas formas: 

- Atividades síncronas, em direto através de videoconferência, na plataforma Classroom, com o professor. 

- Atividades assíncronas, trabalho autónomo a cumprir e do qual o professor dá o seu parecer à posteriori.  

Os alunos deverão estar presentes nas atividades síncronas, com a obrigatoriedade de ter sempre a 
câmara ligada, e aqui surge a grande diferença em relação ao ano anterior. O microfone apenas deverá ser 
ligado quando solicitado pelo professor ou quando o aluno solicitar a intervenção. 

Os alunos continuam sujeitos ao dever de assiduidade, pelo que serão registadas faltas de presença 
sempre que não compareçam ou não acompanhem as atividades síncronas com a câmara ligada, caso haja 
algum constrangimento pontual, deve ser justificado perante o Diretor de Turma., 

Nas aulas síncronas, realizadas por videoconferência, os alunos devem manter uma postura correta e 
participativa, apresentar-se nas aulas síncronas com vestuário adequado e em local adequado, facilitador 
de ouvir e participar. 

Os alunos e encarregados de educação deverão estar atentos ao plano de atividades semanal que lhes 
será fornecido pelo professor/DT e disponibilizado na sala da Turma no 1º ciclo e na AE/DT no 2º e 3º ciclo.  

As atividades síncronas serão realizadas na faixa horária que os alunos tinham no ensino presencial. 

Para além do cumprimento do horário escolar é muito importante o cumprimento de horários referentes a 
refeições e períodos de descanso, manter rotinas saudáveis e propícias à aprendizagem.;  

Com a colaboração de todos, vamos ultrapassar mais este desafio. 

 
Albarraque, 5 de fevereiro de 2021 
 
A diretora 
 
Maria José Claudino  


