Comunicado aos encarregados de educação do AERP_13-abril-2020

Ex.mos Senhores Encarregados de Educação

Face ao momento excecional que estamos a vivenciar, somos todos confrontados com novos
desafios.
Após a informação recebida, no dia nove de abril, relativamente aos contornos que o terceiro
período escolar deverá assumir, refletimos sobre os procedimentos, metodologias, formas de
trabalho, ferramentas e recursos que melhor servirão os Vossos educandos, nossos alunos.
Deste modo, elaborámos o Plano de Ensino a Distância (E@D) que contempla os princípios a
seguir no nosso Agrupamento.
Assim, informamos que:
- terça-feira, dia 14, as Educadoras/Prof. Titulares de Turma/Diretores de Turma enviarão o
Plano de E@D do AERP aos encarregados de educação;
- terça-feira, dia 14, e quarta-feira, dia 15, os alunos poderão desenvolver uma atividade
(desenho, slogan, mensagem, poema,…), proposta e divulgada no site das Bibliotecas Escolares
do Agrupamento (https://bibliotecasdigitaisaerp.wordpress.com/, disponível a partir de dia

14 de abril) de homenagem a todos os que, no atual contexto, estão na linha da frente no
combate à Covid-19 (ex: profissionais de saúde, forças de segurança, …);
- quarta-feira, dia 15, todos os Prof. Titulares de Turma/Diretores de Turma entrarão em
contacto com os seus alunos, por videoconferência ou outro meio que considerem mais
adequado, para assinalar o regresso às aulas não presenciais e esclarecer dúvidas
relativamente ao decurso do 3º período;
- quarta-feira, dia 15, as Educadoras/Prof. Titulares de Turma/Diretores de Turma enviarão
aos EE o horário semanal de E@D da sua turma e a grelha de programação do #EstudoEmCasa
que, do 1º ciclo ao 3.º ciclo de escolaridade, terá assistência obrigatória;

- quinta-feira, dia 16, começarão as atividades letivas em E@D.
As Educadoras, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma estarão, como sempre,
disponíveis para vos apoiar e esclarecer dúvidas na adaptação a esta nova realidade.
Contamos com a Vossa compreensão e apoio neste momento que exige, de todos, o nosso
melhor.

O Diretor do AERP,

______________________________________________
(João José Bernardes e Silva)

Caldas da Rainha, 13 de abril de 2020

