3º Período 2029-2020
Informação aos pais/encarregados de educação e alunos
Ensino básico
O 3º período letivo tem início dia 14 de abril e durante todo o período os alunos do ensino
básico vão ter ensino à distância.
O cronograma do trabalho à distância, a realizar na semana de 14 a 17 de abril, vai ser
comunicado pelos diretores de turma. Os meios de interação com os alunos durante esta
semana são o mail, a plataforma Edmodo do 2º ciclo e a plataforma Moodle no 3º ciclo. Os
diretores de turma darão as indicações necessárias para a utilização destas plataformas.
A partir de 20 de abril, todos os alunos do ensino básico devem aceder ao canal Memória para
acompanhar o #EstudoEmCasa que será complementado com outras atividades propostas
pelos professores de cada turma.
O #EstudoEmCasa vai transmitir nos seguintes canais:
 TDT – posição 7


MEO – posição 100



NOS – posição 19



Vodafone – posição 17



Nowo – posição 13



https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos
individualizados)



Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa.

Para além do #EstudoEmCasa, os meios usados pela Escola para comunicação à distância, no
ensino básico, são essencialmente o contacto de mail e a plataforma Edmodo (2º ciclo) e a
plataforma Moodle (3º ciclo). Para os alunos identificados sem internet, a Escola enviará os
documentos de trabalho por correio.
O cronograma de trabalho a desenvolver a partir de 20 de abril será comunicado por cada
professor titular de turma e diretor de turma no dia 17 de abril.

No final do 3º período, vai haver avaliação sumativa, 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).
As provas de aferição e as provas finais do 9º ano foram canceladas.
Pode consultar toda a informação sobre ensino à distância na página do Agrupamento, no
separador Agrupamento, E@D, incluindo o plano E@D do Agrupamento.

Ensino secundário
No dia 14 de abril as aulas começarão em regime não presencial.
No 10.º ano, as aulas prosseguirão nesse regime até ao final do ano letivo
Se a evolução da situação epidemiológica o permitir, as aulas presenciais do 11.º e 12.º anos
recomeçam após o final de abril.
Nos 11.º e 12.º anos, só haverá aulas presenciais das disciplinas cujas provas finais são
necessárias para o acesso ao ensino superior; nas outras disciplinas o ensino continuará a ser
feito à distância.
A não participação dos alunos em atividades presenciais por opção manifesta dos
encarregados de educação não constitui falta injustificada.
Se as atividades presenciais forem retomadas, serão seguidas as normas de higienização e
distanciamento social em vigor nesse momento.
No ensino secundário serão realizados exames das disciplinas cujas provas finais são
necessárias para o acesso ao ensino superior.
Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior. Assim, a
nota do exame só releva para este efeito, não contando para a avaliação das disciplinas do
ensino secundário
Novo calendário de exames, após a conclusão das aulas a 26 de junho: a 1.ª fase realiza-se
entre 6 e 23 de julho; a 2.ª fase realiza-se de 1 a 7 de setembro.

No caso dos cursos profissionais, as provas de aptidão (PAP) poderão realizar-se em
regime não presencial e as práticas em contexto de trabalho poderão ser substituídas por
práticas simuladas, entre outras soluções. As opções do Agrupamento para cada curso
serão, entretanto, dadas a conhecer a pais/encarregados de educação e alunos.

As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em opção.
O cronograma de trabalho a distância a iniciar no dia 14 de abril vai ser comunicado pelos
diretores de turma.
O modelo de horário de ensino à distância definido pelo Agrupamento combina uma parte fixa
e outra flexível. O meio de interação com os alunos no horário fixo é a plataforma de
videoconferência ZOOM. Na parte flexível, serão usados como meios de interação o mail e a
plataforma MOODLE.
Na interação com os alunos através destes meios serão seguidas as recomendações de
segurança indicadas pelo Ministério da Educação e que estão publicadas na página do
Agrupamento do separador criado para E@D.

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).
Pode consultar toda a informação sobre ensino à distância na página do Agrupamento, no
separador Agrupamento, E@D, incluindo o plano E@D do Agrupamento.

13 de abril de 2020,
A Diretora, Helena Libório

