Agrupamento de Escolas Virgínia Moura
Caros Alunos,
Caros Pais e Encarregados de Educação,
Atendendo às circunstâncias excecionais que vivemos, devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19 e
consequente cancelamento das atividades presenciais nas escolas, o Agrupamento de Escolas Virgínia Moura
elaborou o Plano de Ensino a Distância (E@D), para o 3.º Período, com início no dia 14 de abril, a fim de dar
continuidade ao processo de ensino/aprendizagem e de avaliação dos alunos, cumprindo com as orientações
emanadas pelo Ministério da Educação.
É preocupação deste Agrupamento continuar a prestar o seu serviço educativo à distância, de acordo com as
condições inerentes à situação que vivemos de confinamento social e profissional e tendo em conta as
dificuldades existentes, nomeadamente, a possível inexistência de equipamentos e ferramentas informáticas,
internet, etc.
Este Plano de Ensino a Distância desenvolver-se-á, para todos e ciclos de ensino, através de sessões síncronas,
complementadas com sessões assíncronas.
As sessões síncronas são desenvolvidas em tempo real permitindo aos alunos interagirem via plataformas
eletrónicas com os seus professores/educadoras para fomentar a ligação à escola, participarem no
desenvolvimento e consolidação de conteúdos, esclarecerem as suas dúvidas ou questões, apresentarem
trabalhos, designadamente no chat ou em videoconferências. Estas sessões devem promover e incentivar o
trabalho autónomo e a autorreflexão dos alunos, o estabelecimento de rotinas e o sentimento de pertença ao
grupo/turma e à comunidade escolar.
As sessões assíncronas são desenvolvidas em tempo não real em que os alunos são orientados para o
desenvolvimento de trabalho autónomo, usando os materiais disponibilizados pelos professores/educadoras.
O modelo de ensino à distância é exigente. Vai requerer de cada um de nós – professores e alunos – um
elevado sentido de autodisciplina e empenhamento. Ao longo da primeira semana do 3º período serão
propostas novas formas de participação nas atividades letivas que serão progressivamente implementadas.
Mais do que nunca, vai ser essencial o acompanhamento permanente dos alunos por parte do agregado
familiar, como forma de garantir a efetiva participação nas atividades que vierem a ser propostas.
Vivemos um momento de exceção que requer medidas e métodos de exceção. Apesar das dificuldades e
obstáculos com que nos deparamos, apelo a todos ao sentido de responsabilidade, mas também à serenidade
que o momento exige.
O Serviço de Psicologia e Orientação continuará a apoiar os alunos e as suas famílias no desenvolvimento das
atividades à distância.
Pela nossa parte, não pouparemos esforços em prol dos nossos alunos.
Juntos somos mais.
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