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AOS PAIS E FAMÍLIAS dos nossos ALUNOS 
 

• Como é conhecimento público, com exceção dos alunos dos 11.º e 12.º anos, as aulas 
vão continuar a ser dinamizadas a distância.  

• Quer isto dizer que os docentes de todos os anos de escolaridade e do Pré-Escolar vão 
estar em contacto indireto, através dos meios que as famílias dispuserem: telemóvel, 
email, aplicações da Google Classroom e correio interno, no caso de não haver outro 
meio. 

• Para que todo este sistema funcione, é necessário que os pais estejam atentos aos 
contactos que se irão realizar na semana de 14 a 17 de abril, pelos educadores, 
professores titulares e diretores de turma. 

 

Entre 14 e 17 de abril: 
Os responsáveis dos grupos/turmas dos vossos filhos vão entrar em contacto com 
eles/convosco (no caso dos alunos da Pré, 1.º e 2.º ciclos), duas vezes para: 
1.ª sessão 

• passar a informação do funcionamento da Classroom; 
• realizar uma atividade simples;  
• Explorar o cronograma das sessões RTP #EstudoemCasa; e 
• agendar a realização de uma atividade. 

2.ª sessão 
• Corrigir a atividade; e 
• anunciar que, antes do dia 20, será enviado através da ferramenta da classroom, o 

cronograma do grupo/turma com as atividades semanais e a sua periodicidade. 
 

Famílias sem equipamento tecnológico 
O Agrupamento, em parceria com a Junta de freguesia, estabeleceu um correio interno 
semanal para a distribuição das atividades (entrega e recolha) 
 

A partir do dia 20 de abril: 
• Assistir às emissões na RTP Memória (do 1.º aos 9.º anos) e RTP2 (Pré-Escolar) 
• Cumprir as atividades semanais do cronograma. 

 

A CAP agradece a colaboração de todas as famílias neste processo, à Junta de Freguesia e, 
em particular, a todos os docentes e técnicos que, num contexto novo e difícil, nunca 
esqueceram a missão que têm de cumprir: chegar a todos, seja de que modo for. 
 

A todos um bem haja! 
A Presidente da CAP: Maria Isabel Tavares Rodrigues | 12-04-2020 

 

INFORMAÇÕES sobre a ABERTURA do 3.º Período 
 


