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Nota Informativa 

À Comunidade Educativa 

(Importa uma Comunidade Educativa informada, enquanto parceiros ativos do processo 

educativo, pelo que esta nota informativa dá conta das orientações internas gerais 

estabelecidas no agrupamento)  

 

Decorridos três dias (úteis) após a suspensão das atividades letivas presenciais importa 

fazer um ponto de situação: o que foi feito durante estes dias; o que se propõe que 

seja feito nos tempos que se seguem.  

Quanto ao que foi feito  

No cumprimento de determinações superiores e de forma articulada com o ME, CML e 

Autarquias foi: 

Assegurado o serviço de refeições escolares a alunos ASE em três escolas do 

Agrupamento. Neste âmbito é disponibilizado um kit refeição gratuito, contemplando 

um pequeno-almoço, um almoço e um lanche. As escolas de referência do agrupamento 

são o Jardim de Infância de Belém, Escola EB de Caselas e Escola EB Professor Manuel 

Sérgio. 

Assegurado o serviço Escola de Acolhimento a funcionar na Escola Secundária do 

Restelo, De acordo com o artº10 do Dec-Lei 10-A/2020 é identificado em cada 

agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que promove o acolhimento 

dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e 

serviços de segurança e de socorro (…) cuja mobilização para o serviço ou prontidão 

obste a que prestem assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no 

artigo anterior. 

Nota: a funcionar na Escola Secundária do Restelo, das 8h às 19h. Mais informações 

através do geral@aerestelo.pt 
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Assegurado o processo de inscrições para as provas e exames dos Ensinos Básico e 
Secundário 

Em conformidade com a Norma 02 do JNE de 16 de março foi implementado o processo 

de inscrições online para as provas e exames dos Ensinos Básico e Secundário. Neste 

sentido foi constituída a equipa de apoio e estabelecidos os canais de comunicação. 

(exames2020@aerestelo.pt) 

Assegurado o contacto telefónico e electrónico com todos os alunos/EE 

Em linha com recomendações da DGESTE e tendo em vista garantir canais de 

comunicação foi assegurado, pelo DT/TT, o contacto electrónico com os alunos/EE. 

Estes contactos foram partilhados com os professores do respectivo Conselho de Turma 

tendo em vista o desenvolvimento do trabalho com os alunos. 

Assegurado o apoio tecnológico aos professores 

Constituída uma equipa de apoio aos docentes. Esta equipa tem como missão dar apoio 

aos docentes assim como apresentar sugestões/orientações/formação sobre 

ferramentas e metodologias a utilizar na interação com os alunos. O contacto com a 

equipa é estabelecido através do mail apoiotic”aerestelo.pt 

 

Assegurado o acesso a recursos tecnológicos gratuitos 

Para auxiliar as escolas, a Direção-Geral da Educação (DGE), em colaboração com a 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), construiu o sítio 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/, com um conjunto de recursos para apoiar as 

escolas na utilização de metodologias de ensino a distância que lhes permitam dar 

continuidade aos processos de ensino e aprendizagem. 

 Este apoio deverá permitir a todas as crianças e jovens:  

- manter contacto regular com os seus professores e colegas; 

- consolidar as aprendizagens já adquiridas;  

- desenvolver novas aprendizagens.  

 

Estabilizada a situação, no que diz respeito às condições mínimas de funcionamento, 

importa agora estabelecer orientações quanto ao funcionamento do agrupamento 

naquilo que constitui a razão de ser da escola: trabalho escolar com os alunos.  

 

o que se propõe que seja feito nos tempos que se seguem. 

Importa desenvolver uma ação concertada e articulada tendo em vista minimizar os 

constrangimentos e prejuízos provocados pela suspensão das atividades letivas 

presenciais. Num cenário de elevada imprevisibilidade, como é este que estamos a 

viver, importa seguir, tão próximo quanto possível, as condições de funcionamento 
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existentes em condições normais nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento 

das planificações e horários escolares. Assim, garantido o contacto via email com todos 

os alunos importa estabelecer tempos síncronos com a turma, pelo que deverá ser 

respeitado e cumprido o horário escolar existente. O docente deverá dar conhecimento 

do sumário aos alunos, apresentar-lhes propostas de trabalhos e responder ao coletivo 

turma. Vamos procurar que esta situação possa evoluir rapidamente para aulas tipo 

“ensino à distância”. Os sumários serão registados posteriormente na plataforma 

“Alunos” em uso no agrupamento. 

Até ao final do 2º Período as preocupações deverão centrar-se em manter o ritmo de 

trabalho dos alunos e nas questões relacionadas com a avaliação e a autoavaliação. 

No período das férias da Páscoa a atividade dos docentes será centrada nas reuniões 

de avaliação, reorganização das planificações e preparação das aulas. Também a 

formação deverá merecer uma atenção especial tendo em vista a adoção de novos 

recursos tecnológicos. Neste âmbito estamos a desenvolver esforços para que as 

reuniões de avaliação sejam realizadas em videoconferência. Neste entendimento a 

reunião do Conselho Pedagógico, a realizar durante a próxima semana, será realizada 

com recurso a esta tecnologia.  

No 3º Período vamos continuar a desenvolver a actividade lectiva com recurso mais 

intenso às novas tecnologias, cumprindo os horários escolares, seguindo de perto as 

planificações estabelecidas mas integrando de forma mais intensa o paradigma 

associado ao projecto de autonomia e flexibilidade curricular.  

Em síntese: 

Até às férias da Páscoa – Intensificar a comunicação com os alunos tendo em vista 

manter ritmos de trabalho, garantindo a auto-avaliação e preparação das propostas de 

avaliação sumativa a apresentar ao Conselho de Turma. Neste sentido a reunião do 

Conselho Pedagógico, a realizar durante a próxima semana, irá tratar nomeadamente 

da questão dos critérios de avaliação. Desta reunião sairão instruções quanto a esta 

matéria. 

No período de interrupção das atividades letivas (férias da Páscoa) – realização das 

reuniões de avaliação. Formação tendo em vista a adoção de novos recursos 

tecnológicos. Preparação das aulas à luz desta nova realidade. A todos é exigido um 

trabalho em equipa. Compete às lideranças intermédias (Coordenadores de Grupo, 

Coordenadores de Departamento, Coordenadores dos DT) desenvolverem um trabalho 

de coordenação e apoio para que não fiquem professores “isolados e perdidos”.  

Durante o 3º Período – Desenvolvimento das atividades letivas com recurso mais 

intenso às novas tecnologias, cumprindo os horários escolares, seguindo de perto as 



planificações estabelecidas mas integrando de forma mais intensa o paradigma 

associado ao projecto de autonomia e flexibilidade curricular. Ter presente a 

necessidade da existência de sumários, a registar posteriormente na plataforma 

“Alunos” e dos quais os alunos serão informados em cada aula. Importa que estejamos 

preparados para reiniciar, a qualquer momento, as aulas presenciais ou para continuar 

até ao final do ano lectivo 

 

Algumas notas finais 

Um forte apelo à participação e envolvimento de todos. Estamos perante novos 

desafios mas também perante novas oportunidades. Estamos perante condições de 

“laboratório” as quais deverão ser aproveitadas no sentido da mudança tão urgente no 

sistema de ensino. Esta nova realidade exige aos pais uma participação “muito 

presente” no acompanhamento dos seus filhos. Exige aos alunos um elevado sentido 

de autonomia e responsabilidade. Exige aos profissionais de educação um grande 

esforço de adaptação e resposta a esta nova realidade. Damos conta e sensibilizamos 

para as respostas a dar aos alunos mais fragilizados. A falta de condições nas suas casas 

ou a ausência de uma família que os possa acompanhar e ajudar torna-os ainda mais 

frágeis. Como promover a inclusão nestas condições? 

Perto ou longe, a Educação é um direito! (DGE) 
 

Agrupamento de Escolas do Restelo, 19 março 2020 

O diretor 

Júlio Dias dos Santos 


