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Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

COMUNICADO À COMUNIDADE ESCOLAR 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS 

3º PERÍODO 

Como é do conhecimento de todos, o Governo decretou, no âmbito da contenção à 

COVID-19 (Decreto-Lei 10-A/2020, de 13/03 e demais legislação publicada 

posteriormente), a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. 

Torna-se urgente esclarecer junto de toda a comunidade escolar, os procedimentos que 

serão seguidos pela nossa escola, para facilitar o desenvolvimento contínuo do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Os professores vão, a partir do dia 15 de abril, dar continuidade ao trabalho já 

efetuado antes da interrupção das atividades letivas da Páscoa, informando os seus 

alunos dos trabalhos e exercícios a realizar, até nova ordem governamental, no âmbito 

das várias disciplinas e 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, marcadas pelos 

professores de cada turma. As tarefas devem ser realizadas pelos alunos, e serão 

avaliadas pelos professores, no sentido de se aferir a progressão das turmas, ponderar a 

avaliação sumativa de cada módulo e cumprir o plano de formação de cada turma. 

 

Os procedimentos são os seguintes: 

- Será implementado um processo de ensino à distância com os alunos, com o recurso 

ao software/aplicação Teams da Microsoft. Este software/aplicação está disponível 

gratuitamente para todos os alunos através do seu e-mail institucional (plataforma 

Office 365). 

- Os alunos precisam de um computador ou “smartphone” com internet, aceder através 

do seu e-mail à plataforma do Office 365, e procurar no Teams o respetivo grupo. Este 

acesso será feito com base nas indicações dos professores, em sessões combinadas e 

aulas do horário.  

- 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 e ou UFCD’s. 
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- Os materiais são acompanhados de um guião (Planificação das atividades por aula 

(sumário) comtemplando, na última aula do módulo, a auto e heteroavaliação) para que 

cada aluno possa saber como desenvolver as tarefas pretendidas nas horas previstas para 

as aulas do respetivo módulo. 

- Os professores partilham com os alunos os critérios de avaliação (adaptados em sede 

de Conselho Pedagógico de acordo com a situação atual) que acompanharão o trabalho 

não presencial. 

- Os professores disponibilizarão, com base no horário das turmas, sessões de 

acompanhamento “on line”, numa perspetiva de “e-learning” quer para turmas inteiras, 

quer para pequenos grupos, sempre ao ter em conta o perfil de cada aluno.  

-Os alunos das turmas de 3º ano desenvolverão as atividades letivas através destes 

procedimentos. 

- Em relação aos alunos que não têm computador e/ou internet, a escola encontra-se a 

acompanhar estas situações e oportunamente apresentará soluções para ultrapassar esta 

dificuldade. 

- Esta modalidade de ensino será acompanhada continuamente e sistematicamente pelos 

professores e diretores de turma que ajudarão a operacionalização da mesma e o 

processo de aprendizagem. 

 

Serpa em 7 de abril de 2020 

O Presidente do Conselho Pedagógico/ Diretor 

 

 

 

______________________________________ 

Luís Manuel de Matos Barradas 
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