Exmos.Srs.,
Caros Pais e Encarregados de Educação,
Caros Parceiros,
Nas escolas, desde o passado dia 16 de março de 2020, por decisão do Governo da
República, encontram-se suspensas todas as atividades letivas e não letivas.
Nós Agrupamento, realizámos o nosso Plano de Contingência, tomámos todas as
decisões que eram imperativas para uma boa prevenção e proteção de todos,
professores, pais, alunos e funcionários. Adequámos horários dos funcionários,
fizemos escalas de trabalho, adquirimos todos os equipamentos necessários, salas
de isolamento, luvas, máscaras, gel desinfetante, sabão, enfim, como equipa que
somos, foram mobilizadas todas as estruturas intermédias que funcionaram como
extensões para as escolas do Agrupamento e por consequência para os alunos e
Encarregados de Educação.
Era exigido o máximo de todos e foi esse máximo que todos demos e
continuaremos a dar.
Quase quinze dias passados, estamos em Teletrabalho, professores e alunos, a
Escola não pára, todos os Diretores de Turma, Professores Titulares e Educadoras,
foram mobilizados para entrarem em contacto com os seus alunos e respetivos
Encarregados de Educação, criaram instrumentos de comunicação: Google
classroom, Padlet, Whatsapp, correio eletrónico, sms, facebook e
fotocópias(1.ºciclo).
Tem sido um tempo intenso a todos os níveis, o feedback tem sido razoavelmente
bom, para algumas turmas, no entanto, ainda há muitos alunos/Pais/Encarregados
de Educação que não enviaram trabalhos que receberam e outros nem sequer
respondem aos contactos dos Diretores de Turma. Encararam a situação como se
estivessem de férias, não pode ser!
Os nossos parceiros também estão envolvidos, Junta de Freguesia e Câmara
Municipal, têm contribuido com a ajuda social tão fundamental no nosso Bairro,
com as refeições para os alunos mais carenciados e o apoio social às pessoas com
fraca mobilidade.
Disponibilizámos também as nossas técnicas para ajudarem no que fosse
necessário, sempre em contacto com a Santa Casa da Misericórdia, CRI-CERCI e
outras, agilizando contactos mais difíceis.
Por isso, apelamos aos Pais e Encarregados de Educação para manterem um
contacto próximo com o Diretor de Turma, tem de haver uma mudança de postura
por parte de alguns Encarregados de Educação, têm de estar sempre contactáveis
para a Escola, pois o nosso trabalho é para chegar a todos os alunos.
Continuaremos a insistir com os contactos pois, segundo orientações recentes
enviadas (Roteiro Ensino à Distância), o 3.º Período, para nós a continuação do 2.º
Semestre, todos os alunos continuarão a aprender no presente contexto através do
Ensino à Distância.
Este roteiro consubstancia um instrumento de apoio às Escolas, na conceção da
melhor estratégia e Plano de Ensino a Distância (E@D), tendo em conta a sua
realidade e o curto espaço de tempo de que dispomos.

Nos dias 1 e 2 de abril, os professores irão colocar no Programa INOVAR, as
avaliações intercalares do 2.º semestre e posteriormente, consoante o instrumento
de comunicação que for escolhido, estas avaliações irão ser enviadas pelos
Diretores de Turma aos Encarregados de Educação.
O Agrupamento não pára.
Tudo vai correr bem e saúde para todos.
Cumprimentos
O Diretor do Agrupamento
Rui Serrano

