Estarreja, 01 de abril de 2020

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação
Estimados alunos

Assunto: Suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais; Plano de Ensino à Distância
– E@D | Estratégia de Escola - INFORMAÇÃO

Começo por agradecer e manifestar o maior reconhecimento pelo trabalho, compreensão, compromisso
e colaboração que, ao longo das duas últimas semanas, de 16 a 27 de março, os nossos alunos e as suas
famílias, puderam demonstrar. Muito obrigado.
Agradeço, de igual modo, o trabalho e o compromisso que os meus colegas, docentes, com enorme
profissionalismo, realizaram na conceção, planeamento e realização das atividades letivas não
presenciais, estando, totalmente disponíveis e próximos dos nossos alunos e famílias. Muito obrigado.
Quero, agora, informar de que estão a decorrer, na presente semana, as reuniões de avaliação, das quais
resultará a atribuição das classificações e a elaboração das fichas de registo e avaliação que, a partir da
próxima sexta-feira, 3 de abril, estarão disponíveis e, acessíveis, a todos os pais e encarregados de
educação, na plataforma Inovar Consulta.
Reconhecendo que, em algumas situações, os pais e encarregados de educação, não têm acesso à
plataforma, o agrupamento, através dos diretores de turma, professores titulares e, educadoras,
diligenciará, por meios alternativos, o acesso à informação.
Quero, ainda, informar de que o agrupamento está a iniciar a definição de uma estratégia de
desenvolvimento do Plano de Ensino à Distância – E@D, a promover no 3.º período. O Plano de Ensino à
Distância – E@D, norteará o trabalho ao longo do 3.º período, se a situação do surto epidemiológico não
se alterar, suportado no envolvimento da comunidade educativa, dos órgãos de coordenação, gestão e
supervisão do agrupamento, dos docentes, dos não docentes, dos Serviços de Psicologia e Orientação,
dos Serviços de Administração Escolar, da Câmara Municipal, entre tantos outros que iremos convocar
para o cumprimento da missão, maior, que nos está confiada.
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Os pais e encarregados de educação desempenharão um papel determinante, ficando, desde já,
convidados para a colaboração e envolvimento que, a todos, nos vai comprometer.
Finalmente, quero informar de que os Serviços de Administração Escolar estão a desenvolver todas as
ações de apoio e efetivação da gestão pedagógica, financeira e administrativa, desde logo, à realização
da inscrição dos nossos alunos nas provas e exames finais nacionais.
Permitam-me, agora, que agradeça, aos nossos alunos, o trabalho que desenvolvem e a oportunidade
que, quotidianamente, nos proporcionam, de poder contribuir para o seu crescimento, não deixando,
também eu, de crescer com eles. Muito obrigado.

Com os mais respeitosos cumprimentos,

Jorge Ventura
Diretor

Página 2 de 2

