
                   

 

INFORMAÇÃO 3º PERÍODO 
Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu continuar com a suspensão das atividades 

presenciais com alunos nas escolas até ao final do presente ano letivo. 

Assim, informamos que o Agrupamento irá implementar um conjunto de procedimentos (E@D – Ensino à 

Distância) a partir do dia 14 de abril, pelo que pedimos a atenção para o seguinte: 

 - Nesta primeira semana, o contacto estabelecido entre os professores e os alunos seguirá os moldes das 

semanas anteriores; 

- Relativamente aos procedimentos avaliativos, informamos que haverá avaliação no final do 3º período, 

sendo por isso fundamental que todos os alunos desenvolvam as tarefas que serão apresentadas ao longo 

das semanas; 

- Não esquecendo os alunos que não poderão aceder a este E@D, estamos a finalizar um modelo de 

contacto em que estes alunos não fiquem totalmente fora do processo de aprendizagem. Neste sentido 

alertamos todos, para a importância do espaço #EstudoemCasa. 

 - O E@D, ou seja, a comunicação entre os professores e os alunos vai desenvolver-se através da 

realização de sessões assíncronas e síncronas: 

• Entende-se por sessões assíncronas aquelas em que os professores e alunos não precisam de estar 

conectados ao mesmo tempo. As tarefas escolares serão marcadas pelo professor e a comunicação 

entre professor e alunos será feita a partir da aplicação Google Classroom e/ou do email 

institucional de ambos. Para o efeito, todos os alunos irão ter uma conta de email dentro do 

domínio do Agrupamento (@aedamaia.pt). Sobre estas ferramentas digitais todos os encarregados 

de educação receberão, em breve, informação adicional, pois a sua utilização só terá início a partir 

da 2ª semana de aulas; 

• Entende-se por sessões síncronas aquelas em que é necessária a participação dos alunos e 

professor em tempo real, conectando-se e interagindo ao mesmo tempo através de 

videoconferência por intermédio da Google Meet. Sobre esta ferramenta digital todos os 

encarregados de educação receberão informação adicional, pois a sua utilização também só terá 

início a partir da 2ª semana de aulas. Para estas sessões síncronas, existirá um horário semanal pré-

definido, de forma a que cada agregado possa organizar-se da melhor forma possível; 

 - Relembramos que os alunos de Escalão A e B podem continuar a usufruir do almoço da Escola, tal como 

tem estado a funcionar e da forma como fora comunicado anteriormente. 

Para que todo o trabalho escolar previsto para o 3º período seja bem sucedido, contamos com a 

colaboração dos alunos e encarregados de educação e, neste sentido, recordamos que, enquanto vigorar 

o processo de E@D, é de extrema importância que se mantenham atentos aos emails enviados pelo 

educador/professor titular de turma/diretor de turma, à Google Classroom, assim como às informações 

disponibilizadas na página eletrónica do Agrupamento (www.aedamaia.pt).  

http://www.aedamaia.pt/

