
 
 
 
 
 

 

INFORMAÇÃO PAIS/ENC. EDUCAÇÃO n.º 12_2019/2020 

 

Ensino a Distância (E@D) – 3º período 
 

 
 

 Exmo(a). Sr(a). Encarregado(a) de Educação 
 
 

 

Antes de mais gostaríamos de expressar o nosso desejo de que todos se encontrem bem! 

Como é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades    

letivas presenciais no 3º período, atendendo à situação epidemiológica que o país atravessa. 

 

Assim, importa clarificar a forma como decorrerá o 3.º período do ano letivo 2019/2020: 
 

1. O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor a 

modalidade de Ensino a Distância, até ao final do ano letivo. 

2. Não serão realizadas as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, nem as 

provas finais do 9.º ano de escolaridade. 

3. Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma classificação 

no final do ano (que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor tem do 

trabalho realizado por cada aluno ao longo do ano e às aprendizagens desenvolvidas, tendo 

em conta as circunstâncias específicas de realização do 3.º período). As classificações de cada 

disciplina têm por referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo 

do 3.º período. 

4. Para complementar o Ensino a Distância haverá módulos de ensino/aprendizagem através da 

televisão, utilizando os canais RTP 2 (para a Educação Pré-Escolar) e RTP Memória (para o 

Ensino Básico), disponíveis na TDT, por cabo e por satélite. A emissão do #EstudoEmCasa, 

nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-

feira, 20 de abril (grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos). 

Durante a próxima semana, as escolas prepararão as formas de utilizar este recurso, após 

receberem informação detalhada sobre os conteúdos e atividades a difundir. Sublinha-se que 

a TV é um meio complementar e não substitui o trabalho dos professores. 



  
 
 

 

O #EstudoEmCasa vai transmitir nos seguintes canais: 

TDT – posição 7 MEO – posição 100 NOS – posição 19 Vodafone – posição 17 

Nowo – posição 13 https://www.rtp.pt/estudoemcasa 

Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa. 

 

5. Metodologia de ensino: 

 O trabalho com as crianças do pré-escolar e com os alunos funcionará a partir da 

plataforma Moodle. 

Serão divulgados guiões de utilização, para todos os intervenientes 

 Haverá, por ano de escolaridade, um novo horário fixo para o aluno. 

 O horário contempla um momento síncrono (momento de contacto com o professor) para 

esclarecimento de dúvidas. 

A distribuição das disciplinas ao longo da semana tem dois propósitos: para o aluno serve 

como referência para poder fazer trabalho autónomo de modo organizado; para o 

professor serve como dado a ter em conta aquando da elaboração da tarefa para o plano 

semanal. 

 O trabalho dos alunos será organizado por tarefas semanais, publicadas na plataforma na 

6ª feira anterior à semana da sua realização. 

6. Calendarização de Atividades: 

 14 e 15 de abril – reuniões de planeamento e preparação por parte dos professores; os 

alunos continuam o trabalho que estavam a desenvolver antes da interrupção da Páscoa.   

 16 de abril – as educadoras, os professores titulares de turma e os diretores de turma 

enviam os documentos aos alunos (guião de utilização, novo endereço eletrónico e horário) 

 17 de abril – os professores inserem as tarefas do plano semanal, na plataforma Moodle, 

previsto para cada grupo/ turma. 

 A partir de 20 de abril – início das atividades de Ensino a Distância- E@D. 

 

Abraveses, 13 de abril de 2020    

O Diretor 

José Alexandre Ramos Rodrigues 



  
 
 

 


