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                  ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

Exmos. Srs. Encarregados de Educação,  
 

 Em função da situação de pandemia COVID-19 que continuamos a viver em Portugal, o Governo decidiu 

suspender novamente todas as atividades presenciais, letivas e não letivas. Para todos os anos de escolaridade 

serão desenvolvidas exclusivamente atividades não presenciais, não havendo ainda qualquer informação 

definitiva sobre a forma e a data de como será feito o regresso presencial à escola. Para um melhor 

esclarecimento informa-se que: 

1. Será publicado nos próximos dias, pelo Ministério da Educação, um novo Calendário Escolar, onde serão 

definidas datas de conclusão dos períodos letivos e de realização de provas e exames nacionais. 

2. Para implementação do Ensino à Distância (E@D) será aplicado o Plano de Ação elaborado pelo 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I.  

3. Para garantir o bom funcionamento do E@D foi elaborado e aprovado em Conselho Pedagógico um 

código de Conduta com Princípios Orientadores. 

4. Os professores trabalharão com os alunos nos moldes do trabalho realizado no ano letivo anterior, 

enviando atividades ou materiais, através da Turma Digital na plataforma Moodle, e entrando 

diretamente em contacto através do Google Meet, do mail, etc.   

5. Paralelamente, e de acordo com o definido no Plano de Ação do E@D do Agrupamento, os horários 

escolares manter-se-ão inalterados, alternando entre 50% de sessões síncronas e 50% de sessões 

assíncronas.  

6. As sessões síncronas decorrerão no 1º tempo do bloco de aulas de cada disciplina. 

7. O cumprimento de horários semanais e prazos de realização das tarefas/atividades propostas é 

obrigatório. 

8. Todas as dúvidas sobre o funcionamento das plataforma ou equipamentos informáticos deverão ser 

colocadas através do seguinte email: moodle@aesancho.pt  

9. Situações específicas de alunos que, por impossibilidade de acesso a meios digitais, não possam 

acompanhar o E@A, serão tratadas pela direção. 

10. Estão disponíveis na página da escola, para consulta, os seguintes documentos: Plano de 

Ação/Organização do Agrupamento, Plano de Ação do E@A e Código de Conduta. 
 

Mais uma vez se apela ao empenho e colaboração de Alunos e Encarregados de Educação, na concretização 

do Plano de Trabalho proposto para a nossa escola. 

O Ensino à Distância exige compromisso, empenho e colaboração de todos!  

O acompanhamento dos Encarregados de Educação aos seus educandos é fundamental para a qualidade e o 

sucesso das aprendizagens. 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I, 04 de fevereiro de 2021     

                         A Diretora 

Maria Helena Pereira  
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