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À Comunidade Educativa – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
Dirijo-me a vós, pais e encarregados de educação e aos alunos, em nome do
Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage para vos desejarmos saúde.
Como sabeis, o regresso à escola no dia 8 de fevereiro, será diferente para
todos.
Deste modo importa salientar que havendo a necessidade de dar
continuidade às aprendizagens dos alunos e de forma que mantenham
contacto com os seus professores, mantendo as rotinas diárias, bem como
todo o processo de ensino e aprendizagem com as matérias/conteúdos do
ano de escolaridade que frequentam, é fundamental que haja organização e
uniformização nos critérios e nos métodos utilizados para cada
criança/aluno do Agrupamento.
É imprescindível, nesta matéria, o empenho e a dedicação de cada
encarregado de educação no sucesso desta tarefa, uma vez que nem todos
os alunos têm as mesmas condições no acesso e à transmissão dos
conteúdos.
Como é do conhecimento de todos a partir de dia oito de fevereiro
entramos novamente em ensino à distância. Com o propósito de facilitar,
divulgar e articular com as famílias da melhor forma, decidiu a direção do
Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage apresentar as seguintes
informações gerais:
- A partir do dia 8 de fevereiro, os alunos poderão recorrer também aos
conteúdos das disciplinas e às aulas através RTP Memória para suporte de
aprendizagem.
- Os Sr.s Encarregados de Educação, em colaboração com a escola, com o
objetivo de promover as aprendizagens dos alunos, deverão:
a) Proporcionar, se possível, as sessões síncronas ao seu educando de
acordo com o plano de trabalho enviado pelos docentes titulares/diretor de
turma;
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b) Manter contacto regular com o professor titular/ diretor de turma;
c) Estabelecer os momentos de trabalho autónomo dos seus educandos;
d) Verificar se os alunos estão a cumprir as tarefas propostas no Plano de
Trabalho;
e) Motivar para que os alunos assistam, às aulas da RTP memória (em
direto) ou através da RTP Play (em diferido), no âmbito das atividades
“#EstudoEmCasa” e que irão completar o trabalho dos alunos no âmbito do
ensino à distância;
f) Verificar o cumprimento, por parte dos alunos, dos prazos estipulados
para a entrega de trabalhos (por meios digitais ou em papel para os alunos
que não têm acesso à internet) e que usam o sistema “VAI e VEM”.
- Informações complementares sobre o funcionamento das atividades
letivas presenciais para os alunos que frequentam o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
serão dadas pelos professores titulares de turma/diretores de turma.
Sabendo que a aprendizagem precisa do contexto, da presença, do contacto
físico e do olhar, mas na impossibilidade de isso acontecer, por enquanto,
vamos fazer neste tempo o melhor que todos nós conseguirmos em prol do
sucesso de cada um dos alunos.

Setúbal, 2 de fevereiro de 2021
O diretor
António Caetano

