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À Comunidade Educativa – Educação Pré-Escolar 

 

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 8 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 em 

articulação com as senhoras educadoras apresentar as seguintes informações gerais: 

 É propósito de todas as educadoras constituírem-se como apoio às famílias 

através da troca de informações, disponibilização de recursos e reflexão sobre 

problemáticas que sejam do seu interesse; 

 O contacto com as famílias far-se-á de modo semelhante ao do último 

confinamento; 

 O mail das educadoras titulares é o meio privilegiado para a troca de 

informações; 

 Cada educadora fará um envio semanal de propostas e recursos educativos que 

as famílias podem utilizar, quer através do email quer através da plataforma 

Google Classroom; 

 As atividades propostas podem ser desenvolvidas pelas famílias tendo em conta 

a sua disponibilidade. No entanto é importante que as crianças se sintam 

acompanhados pelas suas educadoras; 

 Solicitamos às famílias um feedback com regularidade semanal, sem 

necessidade do registo das atividades sendo apenas para sabermos se as 

propostas, informações e recursos educativos, estão a chegar a todos; 

 Cada educadora fará um contacto semanal síncrono com o seu grupo, através 

da plataforma Gloogle Classroom em horário a combinar. Este encontro tem o 
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objetivo de manter as crianças em contacto com o grupo desenvolvendo 

capacidades de expressão e comunicação. É muito importante que acedam ao 

email institucional das crianças e aceitem o convite, para que possam 

participar dos momentos síncronos. 

Para aceder ao Google Classroom os pais irão receber um convite no email institucional 

do aluno. Para aceder a este e-mail deve: 

1. No seu computador, aceder a gmail.com. 

2. Insira o e-mail da conta do Google (alnúmero do processo@avebocage.net) e a 

senha (senha: Data de nascimento da criança sem hífens). Se vir uma página 

descrevendo o gmail, e não a página de login, clique em fazer login no canto 

superior direito da página. 

3. Para abrir o gmail, faça login num computador ou adicione sua conta ao app 

gmail no smartphone ou tablet. Depois de fazer login, abra sua Caixa de entrada 

para ver os e-mails.   

Sabendo que a aprendizagem precisa do contexto, da presença, do contacto físico e do 

olhar para existir de facto, mas na impossibilidade de isso acontecer por enquanto, 

vamos fazer deste tempo o melhor que todos nós conseguirmos.  

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 
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