
 
 

Suspensão de Atividades Letivas Presenciais – Ensino à Distância 

Comunicado 

Exmos. Senhores Encarregados de Educação, 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais, os professores estão e 

continuarão a disponibilizar aos seus alunos um conjunto de atividades/tarefas 

orientadas, mantendo assim o processo de ensino e de aprendizagem. 

 Estas tarefas farão parte de um Plano de Trabalho Semanal, articulado pelas equipas 

pedagógicas dos diferentes anos de escolaridade.  Deste modo, é fundamental que os 

encarregados de educação se mantenham atentos ao seu e-mail e à página do 

Agrupamento, principais veículos de comunicação entre a escola, os alunos e os 

encarregados de educação.  

Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Camarate disponibiliza de um Centro de 

Recursos on-line, acessível no site do Agrupamento:  

(http://www.aec.edu.pt/index.php/centro-de-recursos-de-apoio-a-

aprendizagem/). 

Neste espaço, que queremos dinâmico, iremos disponibilizar continuadamente novos 

recursos e, sobretudo, procurar dar resposta a este grande desafio: manter o processo 

de ensino e aprendizagem em funcionamento, para que todos os nossos alunos 

continuem a aprender. 

 Os encarregados de educação são, neste modelo de aprendizagem à distância, 

parceiros fundamentais dos professores. Utilize o mail dos professores do seu educando 

(pode consultá-lo aqui) para levantar questões e esclarecer dúvidas. Acompanhe 

ativamente o trabalho do seu educando, interagindo com os professores.  

De salientar que, nas situações em que estas vias não se revelem acessíveis aos 

encarregados de educação, serão definidas e comunicadas pelos respetivos professores 

titulares/diretores de turma alternativas que garantam o acesso de todos os alunos aos 

planos de trabalho definidos.  

Reforçamos a importância de manter a escola informada de qualquer situação de 

suspeição ou existência de COVID-19 no seio familiar, permitindo assim o conhecimento 

de cadeias de contágio.  

O período que estamos a viver deve ser entendido como um período de isolamento 

social, pelo que apelamos ao cumprimento das medidas de contenção.  

Contamos com a colaboração de todos!  

 

A Direção 

 

Camarate, 18 de março de 2020 
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