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De: Diretor 

Para: Alunos e Encarregados de Educação 

Assunto: Funcionamento do 3.º Período 
 

Enquadramento 

Por decisão do Governo, o 3.º período começa a 14 de abril sem atividades 

presenciais, continuando em vigor a modalidade de ensino à distância, tal como nas 

últimas duas semanas do segundo período. 

No pré-escolar e ensino básico, para complementar o ensino à distância por meios 

digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando para o 

pré-escolar a RTP2 e para o básico o canal da RTP Memória, disponível na TDT, por 

cabo e por satélite a partir do dia 20 de abril. 

No 10.º ano do ensino secundário, as aulas prosseguirão nesse regime até ao final 

do ano letivo. No 11.º e 12.º anos, se a evolução da situação epidemiológica o permitir, 

será avaliada pelo Governo a possibilidade de recomeçar as aulas presenciais após o final 

de abril, nas disciplinas cujas provas finais são necessárias para o acesso ao ensino 

superior. Contudo, a não participação dos alunos em atividades presenciais por opção 

manifesta dos encarregados de educação não constituirá falta injustificada. 

Nas restantes disciplinas, o ensino continuará a ser feito à distância. 

Foi preparado um Plano para o Ensino à Distância – Plano de E@D - que será 

brevemente divulgado na página do agrupamento e que norteará os procedimentos na 

continuação de prestação do serviço educativo, centrado naturalmente nos alunos. 
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Funcionamento do 3.ºP 
 

1.ª semana 

No decorrer da próxima semana, as educadoras, os professores titulares de turma, 

os diretores de turma e os professores irão preparar a implementação do plano gizado. 

Irão esclarecer os alunos e encarregados de educação sobre a forma como decorrerão os 

trabalhos.  

De 20 até ao final do período: 

Os alunos terão um horário com uma componente fixa de atividades síncronas 

(online com o professor), definida pelo educador, professor titular, ou pelo conselho de 

turma, elaborada com base no anterior horário da turma, adaptada às sessões da telescola 

e prevendo em cada dia, sempre que possível, no máximo dois períodos síncronos. 

As atividades assíncronas (trabalho autónomo dos alunos) são definidas para cada 

semana no plano de turma gizado na semana anterior, plano esse que será dado a conhecer 

aos alunos e encarregados de educação na 6.ª feira que antecede a semana. 

Assim, na próxima 6.ª feira, 17 de abril irão os senhores encarregados de educação 

receber o plano da semana seguinte. 

 

Dão-se a conhecer os seguintes documentos:  

• Decisão do Conselho de Ministros 
• Orientações #EstudoEmCasa 
• Orientação Proteção de dados/Recomendações no uso de plataformas 
• Programação Pré-escolar na RTP2 
 

 

O Diretor, 

 

 

António Manuel Esteves Joaquim 


