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COMUNICAÇÃO nº4 
 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos 

Montes vem por este meio comunicar à sua comunidade educativa e Encarregados de 

Educação em particular, as formas de funcionamento e acesso às aprendizagens que 

estaremos em condições de assumir a partir de 20 de abril de 2020. 

Durante esta primeira semana, de 14 a 17 de abril, estaremos envolvidos num extenso 

plano de formação interna e articulação dos conselhos de turma e de ano, para que o 

trabalho com cada uma das turmas seja mais organizado e ajustado às condições de 

que dispomos. Vamos também definir algumas ferramentas digitais comuns, a todo o 

agrupamento, por forma a garantir um melhor e mais racional trabalho à distância, 

com os nossos alunos. Desta forma, a relação direta de trabalho efetivo com os 

alunos só se iniciará a 20 de abril, a mesma data em que se iniciam as emissões de 

TV, e para as quais nos temos também de preparar antecipadamente. 

Sempre vos pedi para terem confiança nos nossos professores e sabem que podem 

contar com todo o empenho e dedicação do nosso corpo docente. Tudo será feito para 

que este processo de ensino à distância possa contribuir para consolidar e descobrir 

novas aprendizagens, numa perspetiva de avaliação eminentemente formativa, uma 

vez que não conseguimos uma igualdade de acesso ao digital, para todos os nossos 

alunos. 

Uma coisa podemos garantir, a avaliação final de cada aluno terá sempre como 

referência a situação de emergência sanitária que vivemos, sendo que, nenhum aluno 

pode vir a ser prejudicado por esse fator. Não se deixará, no entanto, de valorizar o 

esforço e empenho que estes tenham demonstrado ao longo de todo o ano letivo. 

Esta é uma fase da nossa história recente em que, mais do que nunca, teremos de 

confiar uns nos outros. Nós também contamos consigo para apoiar, estimular e 

acompanhar os seus educandos, nesta nova forma de se ser aluno. 
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O mais importante, neste momento, será no entanto manter a nossa capacidade de 

continuarmos este difícil processo de confinamento às nossas casas, por forma a 

garantirmos  que o início do próximo ano letivo se possa cumprir com um pouco mais 

de normalidade e com todos os agregados familiares, que compõem a nossa 

comunidade educativa,  em condições de saúde sustentáveis. 

Fiquem Bem. 

  

São João dos Montes, 13 de abril de 2020 

A Diretora 

Isabel Maria Alves Estevinha 


