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Aos Pais e Encarregados de Educação

Caros Pais e Encarregados de Educação,

Nesta fase tão difícil para todos nós, é importante lembrar-nos que continuamos
parte integrante de uma comunidade que prima por laços de confiança e interajuda
em prol do bem-estar e da educação das nossas crianças e jovens. 

A última quinzena do 2º período foi muito difícil para todos, docentes, alunos,
famílias,  mas  foi,  igualmente,  um  tempo  novo  de  reflexão  e  aprendizagem,  de
reinvenção e inovação.

Todos estamos a aprender a viver de forma diferente.
O  tempo  escasseia  e,  com  certeza,  não  conseguimos  planear  tudo  para

funcionar  sem  margem  de  erro,  mas  os  docentes  estiveram  a  trabalhar
empenhadamente durante todo este período de interrupção para poder preparar o 3º
período. Assim, cumpre-me informar que:

 O Conselho Pedagógico aprovou um guião de orientações para a realização do
ensino à distância, que envolverá aulas síncronas (por videoconferência) e aulas
assíncronas (atividades a desenvolver pelos alunos);

 O grupo de educadores, o grupo de docentes do 1º ciclo, os conselhos de turma
dos restantes anos irão elaborar planos de trabalho semanal, que incluirá os
horários dos momentos síncronos e assíncronos e dá-los a conhecer aos alunos
e EE;

 A realização das aulas síncronas por videoconferência concretizar-se-á através
da  plataforma  Webex  da  CISCO  e  com  o  apoio  incondicional  da  Câmara
Municipal de Oeiras;

 A plataforma TEAMS do Office 365 poderá ser, igualmente, utilizada, já que é
uma ferramenta que possuímos no Agrupamento há algum tempo e que tem
inúmeras potencialidades;

 Criámos  mails  institucionais  (número  de  processo@aearibeiro.edu.pt)  para
todos os alunos desde o 1º ano ao 12º ano e que poderão ser utilizados de
acordo  com o professor  e  com o EE.  Será  disponibilizada  informação,  pelos
professores, quanto à forma de acederem a este mail;

 Vão ser disponibilizados alguns dispositivos digitais, mas são escassos, pelo que
teremos de atender prioritariamente a quem não dispõe de um smartphone.
Mais informações sobre processo serão fornecidas oportunamente.

Vamos continuar a trabalhar em nome de uma Escola Inclusiva, de uma escola
que pretende promover aprendizagens significativas,  de uma escola que pretende
desenvolver a autonomia, a autoconfiança e o espírito crítico, pelo que contamos com
o vosso apoio e colaboração. 

Bem Hajam!
A Diretora
Isabel Marques
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