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COMUNICAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA 

TRANSIÇÃO PARA O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Exº(ª) Senhor(a) Pai / Mãe / Encarregado(a) de Educação 

 

Na sequência da decisão tomada no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro de 2021, devido à 

evolução da COVID-19, as atividades letivas foram suspensas, para todos os níveis de educação e formação 

entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro de 2021. 

Por decisão do governo da república, a partir de 8 de fevereiro, são retomadas as atividades letivas, 

operando-se, no entanto, a transição para o Regime não Presencial (RNP).  

Entretanto, a Escola Básica S. Pedro do Mar já se encontra a funcionar como Escola de Acolhimento 

para os filhos de trabalhadores prioritários. Informo, também, que, ao nível de creche, esse serviço é 

assegurado pela Fundação António Aleixo. Em caso de necessidade de acolhimento do(s) seu(s) educando(s) 

caso exerça funções /profissão que lhe possibilite este apoio/serviço, deverá requerê-lo à Diretora do 

Agrupamento, por via eletrónica, para: diretora@esla.edu.pt  ou para a adjunta da diretora, professor Telma 

Brás: telma.bras@esla.edu.pt . 

 

• Crianças / alunos com medidas seletivas, adicionais e terapêuticas: 

 

Os alunos da unidade de ensino estruturado (EB23 e ESLA) passam a frequentar a escola, em regime 

presencial, a partir do próximo dia 8, durante o período da manhã (08h30 – 12h30), podendo levar o almoço 

para casa 

As crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo que usufruem de medidas seletivas, com apoio direto, 

poderão continuar a ter esse apoio direto, em regime presencial (Jardim de Infância nº 3 e EB23 S. Pedro do 

Mar), mediante a concordância do encarregado de educação. 

As crianças / alunos que beneficiem de terapias asseguradas pelas técnicas do agrupamento irão 

manter essas terapias, nas condições que forem acordadas com os encarregados de educação. 
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• Proteção de Crianças e Jovens em Risco: 

 

O Agrupamento, através das escolas de acolhimento, estão disponíveis para receber, presencialmente, 

as crianças e jovens em risco sinalizados pelas CPCJ. 

 

Infelizmente, continuam a existir situações que carecem de alguma urgência de atuação e, como tal, 

estamos atentos para os casos de vulnerabilidade económica e social (situações de pobreza, famílias em 

risco, violência doméstica, isolamento total, famílias incontactáveis, alunos que careçam de apoio / terapias, 

carência alimentar), para que, de um modo consertado, possamos tentar encontrar respostas concertadas. 

Para além da comunicação próxima com o diretor de turma, poderão ser usados os seguintes canais 

de comunicação do GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família): gaaf@esla.edu.pt ou para os telefones 

289301863 (escola) e 934778249. Resolveremos o que conseguirmos resolver e ajudaremos no 

encaminhamento de situações que ultrapassam a nossa capacidade. 

 

• Calendário Escolar: 

 

O calendário escolar vai ser alterado, no sentido de recuperar estes dias de interrupção. A interrupção 

de carnaval foi revogada, logo haverá aulas nesses dias, dia de carnaval inclusive. A interrupção da páscoa 

será, apenas, de 4 dias úteis (29, 30, 31 de março e 1 de abril); as atividades letivas recomeçarão no dia 5 de 

abril. Prevê-se, ainda, alterações para o final do ano letivo, as quais, no entanto, ainda não são conhecidas. 

 

• Regime não presencial: 

 

Estão revistos os documentos que regulamentam o RNP. Chamo a sua especial atenção para o Regime 

de Transição - PLANO TE@DESLA. 

Porque este documento é muito importante mas também é muito extenso. Assim, pontuo, em seguida, 

os aspetos mais importantes e que devem ser do seu conhecimento: 

Educação Pré-Escolar: 

 

 No E@D, as educadoras, através dos meios online que lhes proporcionem mais confiança, devem 

manter um contato constante e assertivo com as famílias do grupo ou das crianças que se encontrem em 

E@D, dando: 

 ideias exequíveis para concretizar em casa;  

 dicas para vivenciar atividades em família, estruturantes para o desenvolvimento. 
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 Nesta faixa etária é importante salvaguardar que o sucesso desta abordagem depende do trabalho 

direto com as famílias e da capacidade de disponibilidade destas, para acompanharem o trabalho conjunto 

com os seus educandos e com os educadores.  

 Devem, contudo, existir sessões síncronas, agendadas de acordo com a disponibilidades das famílias 

e das educadoras, como forma de criar momentos de partilha entre os pares e favorecer a interação social 

das crianças. 

 

1º Ciclo: 

 
Se, após o diagnóstico das condições de acessibilidade aos meios tecnológicos dos alunos, se verificar 

que existem alunos sem acesso a estes recursos, a intervenção pedagógica à distância deverá ser concebida, 

em simultâneo, usando dois tipos de estratégias e de circuitos de comunicação:  

 Intervenção digital dirigida a alunos que possuem recursos tecnológicos e de comunicação à 

distância (e mail/ WhatsApp/ plataformas digitais…); 

 Intervenção em moldes tradicionais (com recurso a impressões, manuais...), comunicada por 

telefone a famílias sem acesso a recursos digitais. 

Para a situação em que todos os alunos se encontram em E@D, o professor titular desenvolverá 

atividades síncronas diárias, com uma duração máxima de 30 minutos, a saber:  

 1º e 2ºs anos: duas sessões síncronas diárias, uma de manhã e outra à tarde, incluindo as 

atividades de coadjuvação. 

 3º e 4ºs anos: três sessões síncronas diárias, duas de manhã e uma à tarde. incluindo as 

atividades de coadjuvação. 

 O professor titular pode dividir o grupo com o professor de apoio, numa ou duas sessões 

síncronas semanais. 

 Outros apoios que continuem a ser prestados devem ser integrados no plano de trabalho da 

turma. 

 As atividades em coadjuvação – educação artística, educação física e educação musical – 

devem, também, ser incluídas no plano de trabalho, com atividade síncrona. 

 Deve ser mantido o horário de trabalho semanal implementado desde o início do ano letivo. 

 

o Plano Semanal de Atividades da turma deverá contemplar tarefas diferenciadas dirigidas a alunos 

para quem são mobilizadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com as medidas 

universais, seletivas e adicionais adotadas, devendo ser elaborado em articulação com os docentes de 
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Educação Especial. Para estes alunos, e mediante a concordância dos pais / encarregados de educação, está 

previsto o apoio direto presencial. 

A Planificação Semanal com a indicação das atividades e recursos deverá ser enviada até à sexta-feira 

anterior, aos Encarregados de Educação. 

 

2º e 3º Ciclos 

 

◆ Há lugar à realização de uma sessão síncrona por cada bloco de 90’ de aula, respeitando-se o 

horário da turma (vide Anexo XI do Plano TE@DESLA). 

◆ São marcadas tarefas assíncronas, na sequência das sessões síncronas, com o apoio / 

acompanhamento dos professores, devendo existir pelo menos uma tarefa assíncrona por 

semana por disciplina (incluindo Educação Física). 

◆ O tempo médio semanal para realização de uma tarefa, por disciplina, designadamente nas 

sessões assíncronas, não deve ultrapassar os 20’. 

◆ O Plano de trabalho, de natureza quinzenal, deve ser enviado aos alunos /encarregados de 

educação até sexta-feira, pelo diretor de turma. 

 
Ensino Secundário – Cursos Científico Humanísticos 

 

É marcada uma sessão síncrona semanal de 60’ por cada bloco de 90’, num mínimo de duas (formação 

geral, à exceção de Educação Física), podendo, nas disciplinas com mais de quatro tempos semanais, o 

excedente de 180’ ser utilizado em trabalho assíncrono. Na formação específica, serão marcadas 3 sessões 

síncronas de 60’, devendo, em todo o tempo sobrante do horário da turma, desenvolver-se trabalho 

assíncrono (vide Anexo XIII do Plano TE@DESLA). 

O Plano de trabalho, de natureza quinzenal, deve ser enviado aos alunos /encarregados de educação 

até sexta-feira, pelo diretor de turma. 

 

Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

 
Nos Cursos Profissionais é necessário assegurar que os docentes, sob coordenação dos Diretores de 

Turma, e em articulação com os Diretores de Curso, procurem garantir o cumprimento das horas de formação 

pelos meios que entenderem adequados a cada circunstância, para o efeito construindo e preservando 

evidências associadas às tarefas desenvolvidas pelos formandos e ao cumprimento das horas de formação.  
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A contabilização das horas obedecerá ao planeamento semanal, enviado pelo diretor de turma no 

início da semana. Cada formando deverá cumprir e mostrar evidências do cumprimento integral de cada 

tarefa para que lhe sejam contabilizadas as horas previstas.  

Também para o ensino profissional se deve manter o horário da turma e o desenvolvimento de uma 

sessão síncrona por cada bloco de 90’. O excedente dos 180’ ou 270’ será transformado em atividade 

assíncrona, com o apoio e acompanhamento do professor ((vide Anexo XIV do Plano TE@DESLA). 

O Plano de trabalho, de natureza quinzenal, deve ser enviado aos alunos /encarregados de educação 

até sexta-feira, pelo diretor de turma. 

 

Geral: A par dos recursos disponíveis em https://apoioescolas.dge.mec.pt/ , todos os conteúdos do 

#EstudoEmCasa estão disponíveis, tanto na RTP Memória como no RTP Play e na APP, com os materiais e 

planificações integrados na página da Direção-Geral da Educação. Relembramos que, este ano, têm vindo a 

ser produzidos blocos de conteúdos específicos para o 1.º ano do ensino básico, bem como para o ensino 

secundário (incluindo a componente sociocultural e técnica dos cursos de dupla certificação). No site 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/  encontram-se também os princípios orientadores para o desenvolvimento 

das atividades e o apoio aos alunos que são apoiados pelo #EstudoEmCasa. 

 

• Ética o respeito ao nível nos comportamentos 

A escola, enquanto garante do desenvolvimento de práticas de cidadania, tem responsabilidades 

éticas no garante do respeito a que cada elemento da comunidade educativa tem direito 

Durante o período de RNP do anterior ano letivo, chegaram ao nosso conhecimento situações de abuso 

e desrespeito para com professores e alunos que não podem ser toleradas. 

Assim, o Conselho Pedagógico aprovou a presente determinação, a qual pode ser consultada na página 

13 do Plano TE@DESLA: 

 

◆ É obrigatório, para os alunos, ter a câmara ligada durante as sessões síncronas; desligar a 

câmara sem uma razão válida e devidamente justificada, implica a retirada do aluno da 

sessão síncrona e a marcação da respetiva falta. 

◆ Os pais / encarregados de educação do aluno até aos 13 anos são solicitados a dar o seu 

consentimento para a partilha de imagem e som, nas sessões síncronas, realizadas em 

videoconferência; 
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◆ Caso algum não autorize, o aluno passa a realizar o E@D em atividade assíncrona, 

exclusivamente, não participando, portanto, em nenhuma videoconferência. 

◆ É expressa e legalmente proibido captar imagens dos alunos e dos professores, guardá-

las e / ou divulgá-las por qualquer meio. Se o fizer, o aluno incorre em crime digital e 

poderá ser responsabilizado criminalmente ou o seu encarregado de educação, se este 

for menor que 16 anos. 

◆ Caso uma situação como a descrita aconteça, comprovadamente, o aluno será banido das 

sessões síncronas, passando o seu processo de E@D para o modelo assíncrono e será 

instaurado o correspondente procedimento disciplinar. 

 

Fiquem bem. Fiquem seguros. 

 

 

05 de fevereiro de 2021 

 

 

A Diretora  
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