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Caros Pais e Encarregados de Educação, 

 

Como já é do conhecimento público, o 3.º Período letivo iniciará mantendo suspensas as 

atividades letivas presenciais. Cumprindo as orientações ministeriais, o Agrupamento de Escolas de 

Prado elaborou um Plano de Ensino a Distância (E@D) que prevê dar continuidade ao processo de 

ensino-aprendizagem, através de momentos de videoconferência e de trabalho a realizar 

autonomamente pelas crianças e alunos, com recurso a diversas ferramentas digitais e outras.  

A semana de 14 a 17 de abril representará o retomar da relação existente entre a Escola e as 

crianças, alunos e respetivas famílias, procurando desmistificar e esclarecer a forma como, juntos, 

vamos dar resposta a este novo e ambicioso desafio. Assim, em complementaridade com as 

emissões televisivas do programa #EstudoEmCasa da RTP, o nosso Plano de Ensino a Distância 

prevê, envio de tarefas e orientações para o estudo autónomo e a existência de momentos 

síncronos (aulas por videoconferência) com os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, pelo que, no 

presente, estamos a trabalhar na elaboração de horários compatíveis com as referidas emissões. As 

sessões de videoconferência terão início a partir do dia 20.  

Prevemos divulgar o Plano de Ensino a Distância (E@D) deste Agrupamento de Escolas no 

próximo dia 14, no qual constarão os novos horários das diversas turmas. 

Não podemos terminar sem referir que o momento desafiante que atravessamos exige 

reinventar a Escola e adaptarmo-nos a novas formas de estar, pelo que afirmamos o nosso 

compromisso com todas as nossas crianças, alunos e respetivas famílias, garantindo a nossa 

dedicação às novas dinâmicas escolares, cujo acompanhamento e colaboração das famílias se 

apresenta como condição necessária ao sucesso que desejamos.  

A todas as crianças, alunos e respetivas famílias desejamos uma Páscoa Feliz. 

 
Agrupamento de Escolas de Prado, 11 de abril de 2020 

 
O Diretor 

 


