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Encarregado(a) de Educação

Amanhã, 3.ª feira, dia 14 de abril, tem início o 3.º período do presente ano letivo, na
modalidade não presencial. Num contexto exigente, inesperado e inédito, para o qual não
tivemos tempo de nos preparar, pode crer que a preocupação e ansiedade, que certamente o
atinge, é igualmente sentida por todos os professores do Agrupamento de Escolas N.º 2 de
Abrantes. Todos estamos empenhados em encontrar a melhor forma de dar continuidade à
atividade educativa do seu educando para o que contamos, naturalmente, com a sua
colaboração.

O nosso principal objetivo continua a ser manter a ligação do seu educando à escola e à turma,
através de atividades desenvolvidas à distância, que permitam manter rotinas de trabalho e
promovam o seu bem-estar emocional. Para atingir este objetivo, no nosso agrupamento,
definimos como unidade de articulação do trabalho docente o Conselho de Turma (nos 2.º e
3.º CEB e no Ens. Secundário) e o Conselho de Docentes (no 1.º CEB). Assim, foram estas
estruturas que definiram, de acordo com os recursos dos seus alunos, o seu nível etário e a
experiência dos seus docentes, as estratégias a implementar e os meios de comunicação a
utilizar. A preocupação central foi a de, com realismo, procurar as soluções mais simples e
eficazes.

Por outro lado, é necessário recordar que a sua colaboração é, no presente contexto, ainda
mais importante: na organização semanal do estudo do seu educando, organização que terá
que ter em conta a partilha dos recursos tecnológicos da família e a existência de atividades
pedagógicas na televisão (do 1.º ao 9.º ano de escolaridade); na motivação para o estudo e
para o enfrentar das dificuldades que naturalmente vão surgir a) e no cumprimento dos prazos
estabelecidos para as diferentes tarefas que os professores vão solicitar (prazo que será
sempre, no mínimo, de uma semana).

Peço-lhe pois que, a partir de amanhã, se mantenha atento à comunicação que os docentes
vão retomar com o seu educando. Como é natural, e apesar da comunicação direta que cada
docente irá procurar estabelecer, deve centrar no Diretor de Turma / Professor Titular de
Turma (no 1.º CEB) todas dúvidas que entenda colocar.

Importa ainda recordar aquilo que, certamente, já saberá pela comunicação social:

- O 3.º período terá a sua conclusão no dia 26 de junho;



- No dia 20 de abril, através da RTP, inicia-se a emissão de conteúdos pedagógicos temáticos
do 1.º ao 9.º ano, no horário e com os objetivos que pode encontrar em
https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/;

- Todos os alunos terão avaliação no final do 3.º período;

- Os alunos dos 11.º e 12.º anos poderão ainda vir a ter, em data a anunciar pelo Ministério da
Educação, atividades letivas presenciais;

- Cada aluno do 11.º ou 12.º anos só realizará os exames de que necessita para acesso ao
ensino superior e a nota só releva para este efeito, não contando para a avaliação das
disciplinas do ensino secundário.

Pode contar com o empenho, dedicação e profissionalismo dos professores. Contamos com o seu
apoio e com a sua compreensão das dificuldades que enfrentamos.

Com os meus melhores cumprimentos,

Alcino Hermínio

Diretor do AEN2 de Abrantes

a) Tal como referido em anterior comunicação, sempre que entenda necessário, poderá
contactar os nossos Psicólogos que, na sua área, tentarão prestar todo o apoio possível.
Para um contacto mais fácil pode utilizar o seguinte link:
https://spoae2abrantes.webnode.pt/contacto/

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/
https://spoae2abrantes.webnode.pt/contacto/

