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Informação 

ANO LETIVO 2019/20 – 3.º Período 

 

Exmos Encarregados de Educação 

Estimados alunos  

  As medidas extraordinárias aprovadas pelo Conselho de Ministros, no dia 09 de abril 2020, 

preveem que o 3.º período, deste ano letivo, tenha início no dia 14 de abril de 2020 e decorrerá em 

regime não presencial, garantindo que todos os alunos continuam a aprender.  

   Com este objetivo, o Agrupamento de Escolas de Nelas desenvolveu um Plano de Ensino à 

Distância (E@D) onde constam os procedimentos que orientarão as atividades letivas durante o 3.º 

período, sem prejuízo de orientações que o Ministério da Educação venha a emitir, e que será dado a 

conhecer pelas educadoras, professores titulares e diretores de turma.  

  Durante a primeira semana de aulas do 3º período, serão retomados os contactos com os 

alunos e os encarregados de educação a fim de operacionalizar as seguintes linhas gerais do Plano de 

E@D:  

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

 Procedimentos 

Horários A mancha horária das turmas/grupos-turma deverá manter-se, de forma a criar rotinas 

nos nossos alunos.  

Plano de 

trabalho 

semanal  

Será elaborado um plano semanal com as atividades a desenvolver ao longo da semana 

e que será enviado pelos(as) educadoras e professores titulares aos pais/encarregados 

de educação até ao último dia da semana anterior. 

A partir do dia 20 de abril, poderão integrar os conteúdos e sugestões de atividades 

complementares das sessões transmitidas através da RTP2 Desafio #FicoEmCasa para 

a Educação Pré-Escolar e da RTP Memória #Estudo em casa para o 1º ciclo.   

Plataformas Os docentes devem utilizar a plataforma de comunicação mais ajustada aos alunos, e 

do conhecimento dos pais/encarregados de educação. 

Sumários Cada professor registará o sumário das atividades, de acordo com as planificações.  

Alunos sem 

acesso às 

atividades 

Os alunos do 1º ciclo que forem identificados pelos professores como não tendo acesso 

às planificações e tarefas via internet, receberão as mesmas, pelo meio alternativo mais 

adequado a cada situação. Estes alunos devem recorrer à emissão por televisão 

#EstudoEmCasa na RTP Memória. Será designado um professor mentor que 

estabelecerá o contacto com estes alunos, visando o acompanhamento das tarefas em 

curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às emissões e que desenvolvem 

outras atividades propostas pela escola. 

 

 

 

mailto:geral@aenelas.edu.pt
about:blank
http://www.aenelas.edu.pt/


 

 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 Escola Sede: Escola Secundária de Nelas | Rua Eng.º Alberto Cardoso de Vilhena 3520-090 – Nelas 

 Tel.: 232946140 | Fax: 232946141| geral@aenelas.edu.pt| diretor@aenelas.edu..pt | www.aenelas.edu.pt 
  

 

               

2.º e 3.º ciclos do ensino básico: 

 Procedimentos 

Horários A mancha horária das turmas deverá manter-se, de forma a criar rotinas nos nossos 

alunos. A partir do dia 20 de abril poderão, como complemento, vir a integrar as 

emissões transmitidas através do canal RTP Memória e também disponíveis 

posteriormente na RTP Play.   

E-mail 

institucional 

Todos os alunos devem ter acesso ao email institucional. 

Plano de 

trabalho 

semanal 

Será elaborado um plano semanal da turma (ou uma planificação quinzenal por 

disciplina) que será partilhado com os alunos através dos mails das turmas/email 

institucional de cada aluno/plataforma.   

Plataforma de 

ensino a 

distância 

Serão utilizadas preferencialmente as plataformas Google Classroom e Google Meet 

(Hangouts) para trabalhar de forma síncrona (em tempo real) e assíncrona com os 

alunos. Poderão ser utilizadas outras ferramentas, desde que os alunos já estejam 

familiarizados com as mesmas, evitando, contudo, a dispersão.  

Aulas 

síncronas (em 

tempo real) 

O horário das aulas síncronas será identificado no plano de trabalho semanal da 

turma/disciplina. Nestas aulas, será verificada a presença dos alunos e haverá lugar à 

marcação de falta, para efeitos de avaliação interna, desde que estejam reunidas as 

condições mínimas necessárias para garantir a comunicação. 

Alunos sem 

conectividade 

e/ou 

equipamentos 

Os alunos que forem identificados pelos professores como não tendo acesso às 

planificações e tarefas via internet, receberão as mesmas, pelo meio alternativo mais 

adequado a cada situação. Estes alunos deverão recorrer às emissões #EstudoEmCasa, 

por televisão, em sessões de 30 minutos, de segunda a sexta, a disponibilizar na RTP 

Memória a partir do dia 20 de abril. Será designado um professor mentor que 

estabelecerá o contacto com estes alunos, visando o acompanhamento das tarefas em 

curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às emissões e que desenvolvem 

outras atividades propostas pela escola. 

Sumários Cada professor registará o sumário das atividades, de acordo com a grelha horária.   
 

Ensino Secundário: 

 Procedimentos 

Horários A mancha horária das turmas irá manter-se no regime não presencial de forma a 

manter as rotinas.  

Nota: Caso os 11º e 12º anos venham a ter aulas presenciais (apenas nas disciplinas 

que os alunos pretendem usar para acesso ao ensino superior), poderá ser necessário 

proceder a ajustamentos de forma a cumprir as normas de higienização e de 

distanciamento social em vigor nesse momento.  

E-mail 

institucional 

Todos os alunos devem ter acesso ao email institucional.  

Planificações As planificações de cada disciplina serão enviadas pelos professores para os mails das 

turmas/plataforma, com periodicidade regular, preferencialmente quinzenal.  

Plataforma de 

ensino à 

distância 

Serão utilizadas preferencialmente as plataformas Google Classroom e Google Meet 

(Hangouts) para trabalhar de forma síncrona (em tempo real) e assíncrona com os 

alunos. Poderão ser ainda utilizadas outras ferramentas, desde que os alunos já estejam 

familiarizados com elas ou os professores lhes deem formação para tal.  
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Aulas 

síncronas (em 

tempo real) 

O horário das aulas síncronas será identificado nas planificações das disciplinas. Nestas 

aulas, será verificada a presença dos alunos e haverá lugar à marcação de faltas, para 

efeitos de avaliação interna. 

Sumários Cada professor registará o sumário das atividades, de acordo com a grelha horária.   

PAP e FCT nos 

cursos 

profissionais 

Nos termos a definir pela escola, as provas de aptidão profissional (PAP) poderão 

realizar-se em regime não presencial e as práticas em contexto de trabalho (FCP) 

poderão ser substituídas por práticas simuladas, entre outras soluções. 

   

  Os docentes, na comunicação com os alunos, e vice-versa, atuam em rigorosa 

conformidade com o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD), designadamente quanto à recolha e 

divulgação de imagens, voz, ou outros dados pessoais dos participantes no funcionamento do ensino 

à distância, nos termos da legislação em vigor. 

  O ano letivo só termina em junho, com trabalho à distância. Qualquer ajustamento que 

venha a ser necessário (por exemplo, em resultado das emissões da RTP) será atempadamente 

comunicado pela educadora, professor titular ou diretor de turma.  

  O cumprimento dos horários e a realização das tarefas são fundamentais para o sucesso 

dos alunos nesta modalidade de ensino. O trabalho desenvolvido contará para a avaliação final do 3º 

período.  

  O acompanhamento dos Encarregados de Educação passa por transmitir aos seus 

educandos uma mensagem de responsabilidade, incentivando e supervisionando a criação e 

manutenção de rotinas, a realização diária das atividades, sem descurar os tempos de descanso que 

promovam o bem-estar e o equilíbrio emocional.  

  O contacto regular com a educadora, o professor titular ou o diretor de turma permitirá 

fortalecer, sempre que necessário, esse acompanhamento.  

  As orientações gerais durante o terceiro período serão publicadas no portal do 

Agrupamento em www.aenelas.edu.pt, podendo ainda os alunos e os encarregados de educação 

contactar os Serviços Administrativos ou a Direção do Agrupamento através do número de telefone, 

endereço eletrónico e morada indicadas em rodapé.   

  Relativamente à suspensão das atividades letivas presenciais, publicita-se em anexo o 

decreto lei aprovado pelo Conselho de Ministros no dia 9 de abril. 

  Desejamos que, com a colaboração de todos, tudo corra bem e principalmente com saúde.   

Nelas, 13 de abril de 2020 

A Diretora 

Olga Carvalho  

 

 

mailto:geral@aenelas.edu.pt
about:blank
http://www.aenelas.edu.pt/
http://www.aenelas.edu.pt/

