
 

 

Informação aos Encarregados de Educação 

Ensino a Distância (E@D) 

- 1.º CICLO - 

 
Caro Encarregado de Educação  

Retomando no próximo dia 8 de fevereiro as atividades letivas em regime de ensino a 

distância, considera-se importante definir um período de estudo diário com o seu educando, de 

preferência no período da manhã. Cada Encarregado de Educação deve fazer a gestão do tempo de 

estudo do seu educando, cerca de duas horas e trinta minutos diárias, atendendo aos seus recursos 

tecnológicos e à sua disponibilidade familiar. 

A comunicação entre professor/aluno/EE, distribuição de tarefas e respetivo feedback será 

feito através do TEAMS (aplicação do Office 365, mail institucional) seguindo, em anexo, um tutorial 

de ajuda para aceder à plataforma.  

Durante o período de vigência de E@D serão dinamizadas, diariamente, sessões síncronas 

com os alunos (o horário será disponibilizado pelo Professor Titular), havendo lugar a marcação de 

faltas, podendo as mesmas ser devidamente justificadas.  

Todas as segundas-feiras, de manhã, o Professor Titular colocará no TEAMS da turma o Plano 

de Trabalho que deve ser executado ao longo da semana. Na sessão síncrona desse dia, orientará os 

alunos nas tarefas a realizar e o que se pretende com cada uma delas. Indicará, também, as tarefas 

do Plano que serão objeto de apreciação e avaliação em cada semana. Toda a informação 

necessária constará no referido plano.  

O professor titular de turma e a professora de Inglês (no caso do 3.º e 4.º anos) 

acompanharão os alunos no chat, respondendo às dúvidas colocadas, num espaço máximo de 48h. 

Apelamos a que todos cumpram as regras que constam no “Código de Conduta”, das quais 

destacamos: 

 Manter a câmara ligada 

 Desligar o microfone quando não está a falar 

 Não fazer gravações das aulas/reuniões 

 

Este será um período de grandes desafios para todos! Contamos convosco para orientarem os 

vossos educandos para uma utilização responsável e correta dos meios digitais. 

Juntos faremos a diferença! 

 

05 de fevereiro de 2021 

 

A Direção 

 

 

https://www.office.com/?omkt=pt-PT

