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Indicações/orientações - COVID 19

Atendendo à evolução da situação em relação ao COVID 19, encontram-se abaixo algumas indicações, decorrentes
das orientações emanadas pelo Ministério da Educação, para as quais se solicita a vossa atenção:
- todos os Pais/ Encarregados de Educação/Representantes de EE devem estar contactáveis e manter-se atentos
ao email ou outro canal de contacto que habitualmente utilizam com o Diretor de Turma/Professor Titular/Educador,
assim como às informações publicadas na página web do Agrupamento;
- os diretores de turma/professores titulares/educadores informarão os pais das alternativas ao trabalho presencial,
privilegiando-se soluções que utilizem processos simples e não exigentes de muita tecnologia, largura de banda ou
elevadas competências digitais dos utilizadores, preferencialmente atividades assíncronas;
- os alunos receberão indicações de atividades/tarefas que possam ser realizadas à distância, através do email da
turma, da plataforma Moodle e ou outros canais habitualmente utilizados com as turmas. Assim, os pais devem
certificar-se do acesso regular dos seus educandos a esses canais. No pré-escolar e 1º ciclo, a informação será
enviada diretamente aos Pais/Enc. Educação;
- é recomendável encontrar um meio de contacto com os alunos que ainda não têm acesso à internet ou
computador, através de organizações e associações locais ou da Junta de Freguesia para assegurar que estes
alunos também recebem materiais e tarefas para fazer;
- a avaliação sumativa do 2º período será efetuada no período normal, com base nos elementos disponíveis e no
carácter contínuo da avaliação;
- embora os SAE se encontrem em funcionamento, o Ministério da Educação irá definir um procedimento para que
os alunos não necessitem de se deslocar à escola para efetuarem a inscrição nos exames nacionais;
- a UNESCO publicou recentemente 10 recomendações sobre ensino à distância, no âmbito do encerramento de
muitas escolas em vários países, recomendando a leitura atenta e a divulgação dessas recomendações junto de
todas as comunidades educativas. Acesso em:
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis

- Muito importante: Apela-se à responsabilidade cívica e social de todos, lembrando que esta suspensão
das atividades letivas deverá ser acompanhada do cumprimento das regras de higiene, de distanciamento
social e, sobretudo, de contenção da participação em atividades, iniciativas e deslocações a locais que
potenciem o contágio.
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