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Comunicado à Comunidade Escolar 

 

 
Reinício da atividade letiva com recurso ao ensino à distância 

 

 
Como é do conhecimento de todos, o Governo decretou, no contexto do Estado de Emergência 

em que o País se encontra uma paragem da atividade letiva com início a 22 de janeiro de 2021 e 

término em 5 de fevereiro de 2021.  

 

Considerando que a situação pandémica do novo Coronavírus – COVID 19 continua grave, o 

Governo prevê reiniciar no dia 8 de fevereiro de 2021 a atividade letiva mas em regime não 

presencial (Ensino a Distância).  

 

Assim, torna-se imperativo esclarecer junto da comunidade escolar, os procedimentos que serão 

seguidos pela nossa escola para facilitar o desenvolvimento contínuo do processo de ensino 

/aprendizagem. 

 

Os professores vão, a partir do dia 8 de fevereiro, dar continuidade ao trabalho já efetuado 

antes da interrupção das atividades, dia 22 de janeiro, informando os seus alunos das tarefas a 

realizar, até nova ordem governamental, no âmbito das várias disciplinas/UFCD´s. 

 

Solicita-se às famílias, pais e Encarregados de Educação que possam auxiliar a escola ao 

definirem rotinas escolares em casa, desde verificarem se os seus educandos utilizam a 

plataforma de ensino que a escola colocou ao seu dispor, passando pelo acompanhamento do 

cumprimento das atividades solicitadas pelos vários professores. As tarefas realizadas pelos 

alunos serão avaliadas pelos professores no sentido de aferir a progressão e ponderar a avaliação 

sumativa de cada módulo/UFCD. 
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Os procedimentos são os seguintes: 

- Foi implementado um processo de ensino à distância com o recurso ao software/aplicação 

Teams da Microsoft. Este software/aplicação está disponível de forma gratuita através do 

Office 365, encontrando-se todos os alunos já registados. 

- Os alunos precisam de um computador ou smartphone com ligação à internet, aceder através do 

seu email à plataforma do Office 365 e procurar no separador Teams o respetivo grupo. Esse 

acesso será feito com base nas calendarizações agendadas pelos vários professores e no 

horário diário/semanal disponibilizado pelo Diretor de Turma. 

- Os professores, com o apoio e supervisão dos Coordenadores de Departamento, fazem chegar 

aos alunos os materiais necessários para realizarem a apropriação e desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades no âmbito dos módulos das várias disciplinas/UFCD´s. 

 

 

Serpa, em 2 de fevereiro de 2021 

 

O Diretor 
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Luís Manuel de Matos Barradas 
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