
  

 

 

Comunicado aos Encarregados de Educação 

Vai ficar tudo bem! 

Todos temos conhecimento de que estamos a atravessar uma conjuntura muito complexa, que 

exige uma enorme disciplina e rigor na nossa ação e no que concerne ao cumprimento das regras. 

Este sentimento tem despertado, essencialmente, um cuidado connosco e um cuidado com os 

outros. É importante que todos continuemos a cumprir as recomendações da Direção Geral de 

Saúde, amplamente divulgadas em todos os órgãos de comunicação social. Os alunos devem 

continuar a permanecer em casa, cumprindo as normas de higiene e segurança.  

 

O Governo decretou a suspensão das atividades letivas. Neste contexto, os alunos e os professores 

passarão a trabalhar e a aprender/ensinar à distância, por forma a dar continuidade à atividade 

letiva possível. O Conselho Pedagógico aprovou um Plano Estratégico de Ensino à Distância (E@D), 

que será colocado em prática pelos docentes do Agrupamento.  

Durante este período de suspensão das atividades letivas presenciais, faremos todos os esforços 

para que seja possível manter algumas rotinas de trabalho escolar. 

Neste sentido, as Educadoras Titulares do Pré-Escolar, os Professores Titulares do 1º Ciclo e os 

Diretores de Turma dos 2º e 3º Ciclos irão apresentar um horário de trabalho, para ser cumprido à 

distância, sendo obrigatório para alunos e professores. Vamos trabalhar com a plataforma G-Suite 

que agrega algumas ferramentas, tais como: o Classroom, Google Meet, Gmail, etc. 

Para melhorar o contacto com os alunos, foi criado um email institucional para cada aluno do 

Agrupamento. Os Pais e/ou Encarregados de Educação devem acompanhar e supervisionar os 

mesmos. É fundamental, também, que os vossos contactos estejam atualizados e disponíveis, para 

que os professores entrem em contacto convosco, por forma, a solicitar a vossa colaboração, se 

tal for necessário.  

No decorrer deste processo, certamente haverá muitas dúvidas. Estas devem ser apresentadas 

através das plataformas criadas para o efeito ou através do email institucional do professor 

responsável pelo vosso educando.  

 

Para os alunos que não consigam o acesso regular, será estabelecido um outro tipo de ajuda 

através das nossas Técnicos de Intervenção Social (GIS). Também, como é do vosso conhecimento, 



  

 

irá iniciar em 20/04/2020, a TELESCOLA que passará no Canal Memória, com um determinado 

horário e que será um complemento de consolidação das aprendizagens para os nossos alunos, 

bem como uma resposta para aqueles alunos que não possuem ferramentas tecnológicas, tais 

como internet, computador ou telemóvel. Também para estes alunos estamos a desenvolver 

algumas diligências, para tentar resolver ou minimizar as dificuldades identificadas. 

 

Como Diretor, conjuntamente com toda a minha Equipa, tudo faremos para acompanhar 

continuamente o evoluir desta situação. Estaremos sempre em contacto permanente com as 

autoridades de saúde para as informar de alguma situação, que mereça uma intervenção junto de 

algum aluno e/ou família.  

Assumimos um compromisso em apresentar uma comunicação regular com todos os 

Encarregados de Educação, assim como com todos os membros da comunidade educativa, 

informando-os de todas as alterações que eventualmente, se venham a verificar. 

 

O Agrupamento continuará a manter o atendimento não presencial, através do email institucional 

ed.dpedro1@dpedro.net e do telefone fixo 227718160.  

O Agrupamento está a trabalhar para que tudo corra bem e com a esperança que com o cuidado 

de todos “vai ficar tudo bem”. 

 

Agora, mais do que nunca, temos de ter presente ”Um projeto em comum, com o melhor de cada 

um”, porque, neste processo, onde tudo é novo, todos somos importantes e imprescindíveis, para 

o sucesso das nossas crianças. Todos temos um papel importante a desempenhar. Vamos 

trabalhar!... 

 

Faço votos que este tempo atípico passe rapidamente. 

 

Cumprimentos. 

Canidelo, 13 de abril de 2020 

O Diretor 

António Furtado Duarte 
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