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Ensino à Distância (E@D)

Caros alunos e encarregados de educação,

O momento que atravessamos exige que toda a comunidade educativa, alunos, professores e
encarregados de educação, se adapta a uma nova realidade: a do ensino à distância.
Para que esse ajuste decorra da melhor forma possível, iremos transmitir, através deste e-mail, algumas
orientações que nos parecem fundamentais:
- As avaliações do final do 2.º período letivo serão disponibilizadas aos encarregados de educação
através da plataforma SGE, no dia 20.04.2020. Quem não conseguir aceder ao SGE deve comunicar ao
diretor de turma/titular de turma para que se regularize a situação.
- As atividades letivas serão síncronas e assíncronas:
•

Sessões síncronas – momentos online previamente definidos com a presença do professor:
videoaula/videochamada ou participação em chats (Messenger, WhatsApp, ...); o tempo destas
atividades de interação entre docente e alunos não deverá ultrapassar os 30 minutos;

•

Sessões assíncronas – momentos que correspondem à carga horária dos alunos e dos docentes,
mas sem a presença direta do professor em simultâneo com a turma toda; momentos de
trabalho autónomo dos discentes, que poderão ser aproveitados para esclarecimento de dúvidas
e/ou acompanhamento individual dos alunos, desde que devidamente combinados/agendados
com o professor.

Estas atividades serão desenvolvidas preferencialmente através da Plataforma SGE/Estudo em Casa,
Microsoft Teams e do e-mail, mantendo-se para o efeito a mancha horária da turma.

- De 14 a 17 de abril serão criados planos semanais de ensino à distância por turma, para que as
estratégias de cada conselho de turma se encontrem concertadas. Esta semana, que
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denominámos experimental, é fundamental para que todos se inteirem de como se procederá até ao
final de ano letivo. Este plano semanal, que será enviado pelo diretor de turma/ titular de turma, através
da Plataforma SGE ou via e-mail, não deve ser entendido como fixo, mas passível de melhoria até ao
final do período.
- Todas as atividades a desenvolver pelos alunos estarão disponíveis na agenda da Plataforma SGE da
sua turma.
- Para auxiliar os pais enviamos, em anexo, a calendarização de atividades a ser desenvolvido pela RTP
(#estudaemcasa), a partir do dia 20 de abril. Salienta-se que os conteúdos pedagógicos que serão
lecionados via TV devem servir de complemento, e não de substituição, ao trabalho que os docentes
desenvolverão com os seus alunos com o recurso a instrumentos de ensino a distância. As horas
carecem de adaptação ao fuso horário dos Açores.
- Devem consultar periodicamente a página de internet da escola: http://ebicapelas-m.ccems.pt. Aí será
disponibilizado o Plano de Ensino a Distância da Escola, depois de ser aprovado pela DRE.
- Todos as dúvidas deverão ser esclarecidas com o diretor de turma/titular de turma através de e-mail.
Para terminar, peço a todos empenho, rigor, calma e serenidade. E reforço que todos somente JUNTOS
conseguiremos ultrapassar e minimizar as consequências de situação tão insólita como a que estamos a
viver.

Capelas, 13 de abril de 2020

O Vice-Presidente do Conselho Executivo
Vítor Raúl Ramos Pereira

