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INFORMAÇÃO SOBRE RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DO 2º PERÍODO 

 

Enfrentamos, no final do 2º período, uma situação a todo o título excecional com consequências muito 

severas nas nossa vidas, que nos colocou imensos desafios. Erguer uma “Escola em Casa” exigiu muito 

trabalho, dedicação e empenho por parte de professores, alunos, pais e funcionários. Não foi fácil mudar de 

uma escola presencial para uma escola não presencial em tão pouco tempo! Mudamos estratégias, testamos 

novas formas de ensinar e aprender, procuramos caminhos e soluções neste tempo difícil e complexo.  

Com tudo o que aprendemos nas últimas duas semanas, com as orientações e apoio que vão chegando do 

Ministério da Educação e da nossa Autarquia, estamos a construir respostas pedagógicas e organizativas que 

respondam às exigências educativas da nossa Comunidade e em especial às preocupações dos nossos alunos. 

No 3º período continuaremos a apostar na utilização de metodologias de ensino à distância que nos 

permitam dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem, procurando não deixar ninguém para 

trás, aguardando serenamente as novas orientações da tutela. 

Contamos para isso com a indispensável colaboração de todos, Pais e Encarregados de Educação, Alunos, 

Professores e Funcionários. 

Estando atualmente a decorrer o processo avaliativo relativo ao 2º período e atendendo a que o acesso à 

escola está condicionado pelas medidas tomadas pelo Governo face à pandemia COVID – 19, pede-se a vossa 

atenção para o seguinte: 

• Não serão afixadas as pautas de avaliação do 2.º período, nos locais habituais nas escolas do AEDSI. 

• Os registos de avaliação serão enviados, a partir do dia 3 de abril, pelo respetivo Professor 

Titular/Diretor de Turma para o email do Encarregado de Educação e/ou também para o email 

institucional do Aluno; 

• No caso de terem alguma dificuldade no acesso a estas informações, pedimos que contactem a 

escola ou os respetivos Diretores de Turma para que a informação possa ser disponibilizada de 

outra forma. 

• Contamos ainda, muito brevemente, que o Ministério da Educação disponibilize os acessos Online 

do programa E360, para que os Encarregados de Educação acedam aos registos de avaliação dos 

seus educandos eletronicamente. 

 

Obrigada pelo vosso trabalho e colaboração. Fiquem bem e com muita saúde! 

Vila Nova de Famalicão, 2 de abril de 2020 

A Diretora 

Maria Helena Carvalho Dias Pereira 

 


