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Início do 3.º Período 

 

Em virtude do estado de emergência causado pela situação de saúde pública que 

o país atravessa, e na sequência das decisões do Governo, no passado dia 9 de 

abril de 2020, o 3.º período vai decorrer sem atividades presenciais, continuando 

em vigor o ensino à distância, tal como nas últimas semanas do 2.º período.  

 

 As aulas terão lugar em regime não presencial até ao final do ano letivo. 

 Para complementar este ensino à distância haverá módulos de 

ensino/aprendizagem através da televisão, no Canal RTP Memória. 

A emissão do #EstudoEmCasa (nome atribuído a este programa de conteúdos 

pedagógicos temáticos) inicia-se na próxima segunda-feira, dia 20 de abril 

de2020. 

 Não serão realizadas as Provas de Aferição dos 2.º. 5.º e 8.º anos de 

escolaridade. 

 Não serão realizadas as Provas Finais de 9.º ano de escolaridade. 

 Terminado o 3.º período, todos os alunos serão alvo de avaliação de final de 

ano, tendo em conta o trabalho desenvolvido pelos mesmos. 

 

O modelo de ensino à distância é exigente. Vai requerer de cada um de nós – 

professores e alunos – um grande sentido de auto disciplina e empenhamento. 
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Até ao dia 20 de abril de 2020 serão propostas as formas de participação nas 

atividades letivas, que serão progressivamente implementadas. 

Neste sentido, foi criado um e-mail institucional para todos os alunos, que será 

divulgado pelos Diretores de Turma/Titulares de Turma nos próximos dias. Este e-

mail dará acesso direto à Plataforma MOODLE do Agrupamento, permitindo uma 

maior interação entre alunos e professores. 

 

Mais do que nunca vai ser essencial o acompanhamento permanente dos alunos 

por parte do agregado familiar, como forma de garantir a efetiva participação nas 

atividades que vierem a ser propostas. 

 

Vivemos um momento de exceção, que requer medidas e métodos de exceção. 

Apesar das dificuldades e obstáculos com que nos deparamos, apelo a todos ao 

sentido de responsabilidade, mas também à serenidade que o momento exige. 

 

Pela nossa parte, não pouparemos esforços em prol dos nossos alunos 

 

Ermesinde, 14 de abril de 2020 

O Diretor 

José Miguel Marques 

 


