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Informação da Diretora do Agrupamento de Escolas de Peniche 

Regime de Ensino à Distância - fevereiro de 2021 

 

Caro(a) aluno(a) 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação 

 

● Esperamos que continuem todos bem, com saúde e a encarar este momento de forma tão positiva quanto 

for possível. 

● Considerando a evolução da situação epidemiológica no País nos últimos dias e a suspensão das 

atividades letivas e não letivas presenciais decretada pelo Governo de Portugal, o Agrupamento de 

Escolas de Peniche irá voltar a implementar o regime de Ensino à Distância a partir do dia 8 de fevereiro 

de 2021. 

● Num processo de mudança e adaptação a uma nova realidade, como este que temos vivido nos últimos 

meses, o envolvimento, a compreensão e entreajuda de toda a Comunidade Educativa é ainda mais 

importante.  

● O Plano de Ensino à Distância tem por base o Plano que esteve em vigor no ano letivo anterior (avaliado 

de forma muito satisfatória pela comunidade educativa), tendo sido feitas as necessárias adaptações e 

alterações de acordo com os mais recentes normativos legais relativos ao regime não presencial. Mantém-

se como um documento dinâmico e flexível, procurando encontrar as melhores respostas às características 

específicas dos nossos alunos e famílias. 

● O Plano tem como intenção principal chegar a todos os alunos, possibilitando a prossecução dos objetivos 

estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. Para 

tal, adaptaremos estratégias para alunos que venham a demonstrar mais dificuldades no acompanhamento 

das atividades de ensino à distância. 

● Destacam-se as seguintes alterações ao Plano de Ensino à Distância do Agrupamento: 

 Utilização da Plataforma GoogleClassroom como plataforma digital de referência para o E@D do Agrupamento.  

 Realização de sessões síncronas por videoconferência em todas as disciplinas do currículo consoante o horário.  

 Manutenção dos horários das turmas, salvo ligeiras correções em horários de 1.º ciclo, permitindo manter as 

rotinas diárias dos alunos.  

 Manutenção da carga letiva de cada disciplina distribuída em sessões síncronas e assíncronas.  

 Disponibilização de sumários na plataforma InovarConsulta de acesso aos alunos e encarregados de educação. 

● O Agrupamento tem vindo a atualizar e a reforçar os mecanismos de comunicação digital, através da 

atualização dos contactos telefónicos e de correio eletrónico dos encarregados de educação e criação de 

endereços de correio eletrónico institucional para todos os alunos. 

● Para acompanhar as atividades letivas no regime de Ensino à Distância, para além de competências 

digitais, são necessários equipamentos tecnológicos que, sabemos, muitos alunos não possuem. A direção 

continuará a enveredar esforços no sentido de minimizar estas situações e aguarda a receção dos 

equipamentos anunciados pelo Ministério da Educação no âmbito do plano Escola Digital. Contudo, nos 
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casos comprovados de alunos que não têm as condições tecnológicas mínimas necessárias para levar a cabo 

este desafio, a direção fará o possível para encontrar soluções alternativas, que serão atempada e 

devidamente comunicadas. 

● A pandemia força-nos, em consciência e com responsabilidade, a fazer ajustes para proteger alunos, 

professores, técnicos e assistentes, garantindo que a escola se mantém operacional. Assim, continuaremos 

a privilegiar o contacto remoto digital entre os professores titulares/diretores de turma com os 

encarregados de educação. Manteremos a necessidade de pré-agendamento para qualquer tipo de reunião 

presencial. As mesmas ficarão sujeitas a todas as medidas de higiene e distanciamento físico em vigor. 

● Aos pais e encarregados de educação pedimos que continuem a acompanhar a vida escolar dos vossos 

educandos, nomeadamente: 

 monitorizando a realização das atividades solicitadas pelos professores; 

 assegurando a presença dos alunos nas sessões síncronas; 

 mantendo a comunicação com o respetivo professor titular/diretor de turma em horário laboral. 

● O dever de assiduidade mantém-se e os alunos têm de estar presentes nas sessões síncronas agendadas 

pelos professores. Mantém-se também a necessidade de justificação das faltas dos alunos por parte dos 

encarregados de educação. 

● Continuarão garantidos todos os apoios dos professores de Educação Especial, do Apoio Tutorial 

Específico e dos Técnicos do GAAF (educadora social e psicólogas). 

● O Plano de Ensino à Distância será enviado a todos os encarregados de educação e estará disponível no 

portal do Agrupamento. 

● Nunca é demais recordar que a suspensão das atividades presenciais só terá o efeito pretendido se todos 

cumprirmos escrupulosamente as normas existentes de combate à pandemia, nomeadamente de 

confinamento, de distanciamento físico, de utilização de máscara e de higiene, além da limitação de 

deslocações ao mínimo indispensável. 

● Uma última nota para agradecer antecipadamente a vossa colaboração e desejar que consigamos 

ultrapassar este difícil período da melhor forma possível, na esperança de que dentro em breve possamos 

retomar as atividades letivas presencias, fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. 

 

 

 

1 de Fevereiro de 2021 

A Diretora 

(Alexandra Grazina Marques) 

 


