
      

 

Caros Encarregados de Educação, 

 

Esperando, desde já, que se encontrem todos bem, sobretudo de saúde, pareceu-nos 

ser oportuno e necessário enviar-vos uma saudação e algumas informações práticas, 

pelas circunstâncias que estamos a viver. 

O Agrupamento preparou um Plano de Ensino à Distância (E@D) para cada nível de 

educação e de ensino, que será implementado enquanto continuarem suspensas as 

atividades letivas presenciais. O objetivo é o de garantir que todas as crianças e todos 

os alunos continuam a aprender no presente contexto. 

Com o propósito de não deixar nenhuma criança/aluno para trás, este plano 

pretende criar oportunidades educativas de qualidade para todos.  

Nesse sentido, considerados os princípios orientadores da legislação em vigor, 

nomeadamente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 foram definidos 

planos de trabalho, a desenvolver em regime não presencial e em regime presencial.  

«Regime não presencial», aquele em que as atividades a realizar serão efetuadas em 

ambiente virtual (por vídeoconferência). 

 «Regime presencial», aquele em que as atividades a realizar serão efetuadas na 

própria escola para: 

- Alunos para os quais a escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial, 
em especial em perigo de abandono escolar (sinalizados pelas Comissões de Proteção 
de Crianças e Jovens - CPCJ). 
 
O processo de identificação destes alunos foi articulado entre os coordenadores de 
estabelecimento, diretores de turma, a EMAEI e a Direção. Se o seu educando, não foi 
identificado pela escola para este regime é porque não reúne nenhum destes critérios. 
 
De lembrar que os alunos podem ainda, se assim o entenderem, assistir ao 

#EstudoEmCasa que continua a ser transmitido na RTP Memória, nos seguintes canais: 

• TDT – posição 7 
• MEO – posição 100 
• NOS – posição 19 
• Vodafone – posição 17 
• Nowo – posição 13 
 



Ficará igualmente disponível em: 
 

• https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e 
módulos individualizados); 
• https://estudoemcasa.dge.mec.pt/ (onde estão alojados os conteúdos que os 
professores utilizam em cada bloco); 
• App #EstudoEmCasa. 
 
 

Estamos conscientes das dificuldades de muitos em assistir às aulas por não disporem 
de computador e/ou ligação à internet. Como sabem, não nos foram, ainda, 
disponibilizados estes equipamentos, pelo que os que dispomos são manifestamente 
insuficientes.  
 
Apelamos, pelo facto, para a rentabilização de meios alternativos (um computador 
emprestado, telemóvel) para que seja possível rentabilizarmos os poucos de que 
dispomos, por aqueles que efetivamente não têm qualquer alternativa. Entretanto, 
continuamos a envidar todos os esforços, solicitando toda a colaboração possível, para 
ultrapassar esta dificuldade. 
 

Agradecemos a vossa atenção a todos os documentos enviados, via correio 

eletrónico, bem como aos que se encontram publicados na página eletrónica do 

Agrupamento. 

Manter-nos-emos próximos e disponíveis para este caminho que todos, pelas atuais 

circunstâncias, temos de fazer. 

 

Saudação a todos em nome da Direção do Agrupamento 

 

 
Eduardo Fonseca | Diretor 

 
Agrupamento Escolas Júlio Dinis 
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