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Informação nº 1 E@D – 3º Período 

 

O 3º período letivo de 2019/2020 iniciará com Ensino à Distância (E@D) para todos os tipos e 

ciclos de ensino, no dia 14 de abril. As aulas decorrerão, nesta modalidade de ensino, até ao 

final do ano, para todas as crianças e alunos, do Pré-escolar ao 10º ano, inclusive. 

Estão suspensas as provas de aferição e provas finais nacionais do 9º ano. 

Até ao 9º ano, os alunos terão acesso a conteúdos pedagógicos, no canal RTP Memória, por cabo 

ou em Televisão Digital Terrestre (TDT), a partir do dia 20 de abril. Serão divulgadas orientações, 

logo que nos sejam fornecidos mais pormenores sobre a grelha de programação. Este recurso 

será paralelo ao E@D, da responsabilidade do Agrupamento. 

Para os alunos dos 11º e 12º anos, as aulas decorrerão na modalidade de E@D até ao final do 

mês de abril, momento em que o Governo avaliará a situação e dará novas instruções. Só nessa 

altura será sabido se estes alunos regressam às aulas presenciais. É um cenário possível, mas 

ainda não garantido como certeza. 

Será dada informação aos alunos destes anos de escolaridade (11º e 12º anos) quando existir 

orientação concreta, relativa a disciplinas com exames nacionais, regresso a aulas presenciais e 

calendário escolar. 

Está prevista alteração ao calendário das duas fases de exames: 1ª fase – de 6 a 23 de julho; 2ª 

fase – 1 a 7 de setembro. Esta informação será confirmada ou atualizada, de acordo com o 

evoluir da situação. 

Cada Diretor de Turma comunicará aos seus alunos a mancha horária semanal, com distinção 

entre trabalho síncrono (contacto com o professor através da ferramenta de comunicação 

indicada pelo professor), assíncrono (trabalho autónomo) ou outros. 

Cada Educador/Professor enviará, semanalmente, aos seus alunos o Plano de Trabalho com as 

atividades a desenvolver. 

Solicitamos a melhor compreensão para o facto de todos termos que lidar com um cenário de 

incerteza e insegurança, que nos desafia a soluções inesperadas. Procuraremos fazer o melhor, 

nas condições atuais. 

Contem connosco! 

A Diretora 

Isilda Maria do Nascimento Pereira 

Torres Novas, 09 abril de 2020 


