
Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

Comunicação 5 - Encarregados de Educação 

 

Foi comunicado pelo Sr. Primeiro Ministro, pelas 15h de hoje, dia 9 de abril, 

que não haverá reabertura das escolas e as aulas presenciais, para o ensino 

báisco, até ao final do presente ano letivo. Foi, ainda, decidido que as provas 

de aferição para os 2.º, 5.º e 8.º anos, bem como as provas finais de 9º ano 

se encontram canceladas, no presente ano letivo. Para conclusão dos ciclos 

de ensino básico e secundário, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado a partir 

de dia 14 de abril. 

Face às decisões governativas para a educação e ao prolongamento do estado 

de emergência no território português,  houve necessidade de reequacionar 

todo o período letivo em falta, no 2º semestre, quando as atividades letivas 

não presenciais se iniciarem, no dia 14 de abril de 2020.  

No dia 14 de abril, todos os Encarregados de Educação, irão receber as fichas 

de avaliação intercalar dos seus educandos a partir do respetivo educador, 

professor titular e diretor de turma, ou através da consulta do portal GIAE on 

line. 

Sendo a escola sede do Agrupamento uma Escola de Referência do ME, nesta 

fase de estado de emergência, relembra-se que servimos refeições para todos 

os alunos do escalão A. Caso haja alguma situação de necessidade de apoio 

alimentar, por privação de trabalho das famílias, deve ser contactada a 

direção através  do telefone 212979660 ou do e-mail geral@aecg.pt. 

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, cada escola teve 

de conceber o seu plano de ensino a distância- Plano E@D. Esse plano, que é 

dinâmico, contém todas as opções conceptuais, organizacionais e 

pedagógicas que foram aprovadas, por unanimidade,  no Conselho 

Pedagógico de 3 de abril de 2020, constituindo-se, assim, este documento 

como o referencial do Agrupamento para o ensino a distância (Plano E@D), 

disponível a partir do link bit.ly/aecg-planoead. 

mailto:geral@aecg.pt
http://bit.ly/aecg-planoead


Resumindo este plano: 

 todos os alunos e respetivas famílias terão acesso a um plano de 

trabalho semanal; 

 todos os alunos terão oportunidade de interagir com os seus 

professores e/ ou colegas através de momentos agendados para o 

efeito; 

  deve ser cumprido o canal de comunicação estipulado, bem como os 

horários estabelecidos; 

 este plano será apresentado aos alunos e famílias, através dos 

educadores, professores titulares e diretores de turma; 

 o plano desenhado semanalmente pelo CT deve ser adaptado, o que 

significa que as tarefas previstas devem ter uma possibilidade de 

concretização que não implique o acesso digital ; 

 para os alunos sem acesso digital, o plano semanal é disponibilizado 

em suporte de papel, para levantamento na receção da Escola Básica 

Carlos Gargaté. Em situações de isolamemto profilático será enviado à 

residência; 

 as questões da proteção dos dados e dos riscos de navegação digital, 

sem suporte, deverão ser acauteladas pelos professores e famílias, 

visto que a utilização de plataformas digitais será feita apenas para 

fins educativos.  

Para que seja garantida a igualdade de oportunidade a todos os alunos e, assim, 

garantir que nenhum aluno fique sem acesso ao seu plano de trabalho semanal, 

solicita-se o preenchimento do inquérito sobre acessos digitais, a enviar pelo 

respetivo DT. 

 

Manteremos toda a informação atualizada através da página web do agrupamento 

www.aecg.pt/pt.  

 

Mantenham-se em segurança! Votos de uma Páscoa com muita saúde. 

A Diretora 

Maria da Graça Carvalha 

09-04-2020 

http://www.aecg.pt/pt

