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RETOMA DAS ATIVIDADES LETIVAS EM REGIME DE ENSINO A DISTÂNCIA 

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO 2021 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação, Caros Alunos, Caros Colegas de trabalho Docentes e 

Não docentes: 

Chegamos onde não queríamos. 

Voltamos a recolher-nos “cada um no seu quadrado”, crianças e adultos da instituição escolar, 

afastados entre si e uns dos outros. Porque lá fora não se seguiram as boas práticas que o bom 

senso e a responsabilidade cívica nos impunham face à ameaça que nos assola. 

Pagamos o preço com morte e com doença. Dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos 

nossos vizinhos de lugar e de pátria. 

Comportemo-nos agora como a comunidade escolar se comportou dentro de portas: os alunos 

aceitando e cumprindo as orientações veiculadas, de forma interiorizada e serena, os 

profissionais docentes e não docentes atentando e velando pelos cuidados para consigo 

próprios e para com todos e as famílias articulando com a escola, comunicando concretas ou 

eventuais ameaças e tomando atitudes proativas de proteção dos elementos da comunidade. 

Os meus parabéns e os meus agradecimentos sensibilizados a todos! 

Tal como nos organizámos reflexiva e cuidadosamente para o retorno às atividades letivas e não 

letivas presenciais em setembro, vamos agora organizar-nos para o retorno às atividades não 

presenciais, por via do Ensino a Distância, fazendo o melhor duma situação que não tem nada 

de bom. 

Informamos de como as estruturas pedagógicas e de gestão projetaram esta retoma das 

atividades não presenciais no interior do Agrupamento, atentas as disposições legais e as 

orientações da tutela.  

Este é um processo dinâmico, em constante adequação à situação de saúde do país, para 

começar, às condicionantes de disponibilidade de equipamentos e conectividade, a reajustes de 

procedimentos por indicação superior ou por reflexão interna de melhoria, que atempadamente 

serão igualmente divulgados. 

 



Passamos a registar, tal como definido ao momento, o nosso  

Modelo de organização: 

Horários: 

✔ Os horários dos alunos da educação pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.ºciclos, no que respeita 

ao seu início e término, mantêm-se como estabelecido no horário semanal de cada 

grupo /turma: 

o Acerta-se na educação pré-escolar e no 1.º ciclo para horas iguais, em todo(s) 

o(s) estabelecimento(s), de início e término de atividades e de intervalo de 

almoço, por não se verificar o constrangimento de aglomerações físicas de 

entrada e saída da escola e de consumo de refeições, que motivou o seu 

desfasamento; 

o No 2.º e 3.º ciclos mantêm-se os turnos, com o 2.º ciclo com atividades letivas 

de manhã e o 3.º ciclo com atividades letivas de tarde. 

✔ Os horários dos alunos de 1.º, 2.º e 3.ºciclos continuam a respeitar as cargas 

curriculares semanais das disciplinas: 

o No 2.º e 3.º ciclos a distribuição diária das disciplinas mantém-se como 

estabelecido – o aluno/Encarregado de Educação consulta o horário da turma 

e sabe que disciplinas vão decorrer naquele dia da semana e a que horas; 

o No 1.º ciclo, sempre em respeito pelas cargas curriculares semanais e pelas 

orientações de seguida registadas, proceder-se-á a alguns ajustes, para 

adequação de aulas síncronas e assíncronas e trabalho autónomo, conforme 

divulgação a efetuar pelos titulares de turma aos Encarregados de Educação. 

Sessões síncronas, assíncronas e trabalho autónomo:  

✔ As sessões síncronas, ou seja, aquelas que são desenvolvidas em tempo real e que 

permitem aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares, 

ocuparão sensivelmente dois terços da carga curricular estabelecida; 

✔ Todas as aulas registadas no horário semanal dos alunos terão momentos síncronos e 

momentos assíncronos; 

✔ Cada aula será iniciada pelo docente da disciplina/ professor titular, ocupando 

genericamente um terço do tempo disponível; 

o  segue-se um período de também cerca de um terço do tempo de aula para 

realização de trabalho autónomo pelos alunos;  

o conclui-se com novo período de também cerca de um terço de aula para 

encerramento da aula pelo professor, fazendo a monitorização e dando 

feedback aos alunos do trabalho autónomo realizado; 

o O tempo de um terço indicado é flexível, podendo o docente gerir a carga total 

de dois terços correspondente aos dois momentos síncronos consoante o 

conteúdo e a dinâmica da aula;  

✔ No 1.º ciclo, a carga curricular será distribuída por três momentos: 

● 1.º - entre as 9:00 h e as 10:30h 

● 2.º - entre as 11:00 h e as 12:30 h 



● 3.º - entre as 14:00 h e as 15:30 h; 

o Ocorrerão duas interrupções das atividades: 

● Intervalo de meio da manhã – entre as 10:30 h e as 11:00h 

● Intervalo de almoço – entre as 12:30 h e as 14:00 h 

✔ Na educação pré-escolar ocorrerá uma sessão síncrona diária pelas 10:30 h 

o As educadoras permanecerão “em linha aberta” com os pais e Encarregados de 

Educação das 9:00 h às 12:30 h e das 14:00 h às 15:30 h pelas vias e nos moldes 

a serem acertados na reunião agendada entre Pais e Educadora. 

✔ Continuam a ser oferecidas as Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, 

promovidas pelo Município de Gaia, após o término da componente letiva.    

Duração do Ensino a Distância: 

Dependerá da evolução de saúde no país e das determinações do Ministério da Educação para 

os diversos níveis e ciclos de ensino. 

Alterações ao calendário escolar: 

Sabe-se da intenção de anulação da interrupção letiva do Carnaval, da diminuição da 

interrupção letiva da Páscoa e do prolongamento do final de ano letivo, bem como de alterações 

relativamente às Provas de Aferição e às Provas Finais. 

Sobre estas matérias será emitida nova comunicação, logo que seja publicada a legislação 

atinente, o que se prevê para breve. 

Equipamento Informático e Conectividade: 

Também sobre esta matéria será dada informação logo que surjam novidades relativamente à 

disponibilização de equipamentos informáticos pelo Ministério da Educação. 

De momento estamos a recorrer a equipamentos que conseguimos reunir internamente para 

suprir as necessidades manifestadas pelos Encarregados de Educação. 

Relativamente ao 1.º ciclo haverá redistribuição dos equipamentos informáticos facultados pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia na 1.ª fase de Ensino a Distância; haverá ainda a entrega 

de hotspots, que permitem a ligação à Internet, cedidos pelos Presidentes das Juntas de 

Arcozelo, S. Félix da Marinha e Serzedo e Perosinho. 

Responsabilidades: 

Somos todos chamados a desempenhar o nosso papel e a contribuir para o bom desenrolar do 

processo de Ensino a Distância: 

✔ Escola: 

Mobilizar os nossos Recursos Humanos e Instrumentais e todo o conhecimento e saber-fazer 

acumulados e redirecioná-los para este desafio em que estamos imergidos, para levarmos a bom 

termo esta tarefa de continuarmos a ensinar com qualidade e sucesso os nossos alunos e de os 

apoiarmos e às suas famílias na sua individualidade e nas suas fragilidades e potencialidades. 



 

✔ Família: 

Entender o esforço realizado pela Escola e pelos seus profissionais. 

Reforcem junto dos V. filhos a seriedade que a Escola pretende atingir com este modelo de 

ensino, garantindo a sua assiduidade, a sua pontualidade, a sua atenção, o seu cumprimento 

das tarefas propostas. 

Mas, por outro lado, dando-lhes espaço, deixando-os ter o tempo só deles e dos professores. 

Como na Escola presencial! Assim respeitarão também o professor, que está habituado à plateia 

dos seus alunos, mas que não deve ser forçado a presenças que não constam da lista da turma.  

✔ Alunos: 

Esta é uma situação de sala de aula: todas as normas que se aplicam na sala de aula física, com 

atividades presenciais, aplicam-se nesta sala de aula virtual, de ensino a distância. 

Se na aula presencial não podes chegar atrasado, estar de boné, comer, sair sem autorização… 

aqui também não.  

E deves sempre preservar o comportamento característico da correta relação entre 

professor/aluno e entre colegas, de boa convivência, cortesia e respeito. 

Depois é só estar atento, esforçar-te, trabalhar. Os teus professores e os teus pais estão aqui, 

também nós, “por ti”.  

Encontramo-nos virtualmente segunda-feira, dia 8 de fevereiro. 

 

Bom trabalho. 

Muita saúde. 

 

Luzia Veludo 

(Diretora) 

 

 

 

 

 


