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Ensino à Distância – ESCCB | 3º Período | 2019/2020 

 

Caros Alunos e Encarregados de Educação, 

 

Estes são tempos atípicos em que o propósito maior é a saúde individual e comunitária.  

Não há propostas ideais nem perfeitas nestas circunstâncias de emergência nacional. O que a vossa Escola 

propõe é a solução possível para poder, no meio de tantas incertezas, acompanhar os seus alunos à distância, 

desenvolvendo atividades de ensino e aprendizagem. Isto implica por parte dos alunos, dos Pais e 

Encarregados de Educação um maior esforço, autonomia, vontade em participar neste modelo de ensino à 

distância. Pedimos-vos que continuem a promover as vossas aprendizagens e que continuem a comunicar 

com os vossos professores e colegas. Mantenham-se em contacto, mantenham a ligação à vossa Escola, 

arranjem formas de socialização. Vocês são muito criativos! 

A evolução epidemiológica irá definir as linhas de trabalho no futuro. Caso venha a concretizar-se o ensino 

presencial para 11º e 12º anos, às disciplinas sujeitas a exame então teremos de reformular a estrutura de 

trabalho que agora encaminho. Em tempo de crise há que manter a serenidade e, com serenidade, fazermos 

o nosso trabalho. 

Realço a importância dos vossos Diretores de Turma para a resolução de situações/problemas que 

possam existir ou vir a ocorrer. 

Seguem-se um conjunto de informações bem como proposta de Ensino à Distância (E@D). 

Sabemos que há alunos que não têm equipamento tecnológico e outros que o partilham com pessoas 

do seu agregado familiar. A Escola está a trabalhar no sentido de encontrar uma resposta para estes alunos. 

Todos juntos conseguimos, todos juntos seremos mais fortes. Apelo a esse espírito para podermos 

ultrapassar esta fase. 

Protejam-se, façam a vossa parte enquanto alunos e enquanto cidadãos responsáveis. 

Espero ver-vos em breve e com saúde. Até lá protejam-se. 

ESCCB, 10 de abril 2020 

A Diretora 

Helena Correia 

 

 

 

  



 

E@D| Informações e Orientações | 3ºPeríodo | Ano letivo 2019-2020 | Página 2 de 3 

E@D – ESCCB | INFORMAÇÕES 

 

Atendendo à situação epidemiológica que o país atravessa e na sequência da comunicação do Senhor 

Primeiro-Ministro, do dia 9 de abril, e enquanto se aguarda a publicação do decreto-lei que regulará as 

medidas extraordinárias, enviam-se a seguintes informações: 

 
Gerais: 

• 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.  

• Haverá avaliação do 3.º período. 
 

3º ciclo: 

• As aulas terão lugar em regime não-presencial, ou à distância, até ao final do ano letivo  

• Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem 
através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória. A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído 
a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 20 de abril.  

 
Ensino Secundário: 

• No dia 14 de abril as aulas começarão em regime não-presencial.  

• No 10.º ano, as aulas prosseguirão nesse regime até ao final do ano letivo  

• Aguardamos decisão sobre o possível recomeço das aulas presenciais do 11.º e 12.º anos após o final 
de abril. A acontecer, só haverá aulas presenciais às 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias 
para o acesso ao ensino superior (na ESCCB são 11 disciplinas de 11º ano e 4 disciplinas de 12º ano); 
nas outras disciplinas o ensino continuará a ser feito à distância.  

• A não participação dos alunos em atividades presenciais por opção manifesta dos encarregados de 
educação não constitui falta injustificada.  

• Se as atividades presenciais forem retomadas, serão seguidas as normas de higienização e 
distanciamento social em vigor nesse momento.  

• A FCT do Curso Profissional (2ºA) será adiada até momento oportuno. As restantes aulas decorrerão 
de acordo com o modelo que se segue. 

 
Provas e exames:  

• Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano.  

• No ensino secundário serão realizados exames das 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias 
para o acesso ao ensino superior. 

• Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior. Assim, a nota do 
exame só releva para este efeito, não contando para a avaliação das disciplinas do ensino secundário. 

• Novo calendário de exames, após a conclusão das aulas a 26 de junho: a 1.ª fase | 6 a 23 de julho; a 
2.ª fase | 1 a 7 de setembro.  

• As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em opção.  
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E@D – ESCCB | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

MODELO DE ENSINO ONLINE 

(Recomendações Gerais) 

 

 Obrigatório o uso de email institucional. 

 O professor é livre de utilizar qualquer umas das ferramentas acima indicadas. 
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• As manchas horárias mantem-se (até novas indicações) 

• Sabemos que nem todos os alunos têm recursos tecnológicos (PC / NET) – A Escola 
está a trabalhar no sentido de encontrar uma resposta para os alunos que não 
possuem qualquer meio tecnológico (computador / NET) 

Avaliação 
das 
aprendizag
ens 

• Como referido no início deste documento, haverá avaliação de 3º período. 

Ensino 
Articulado • Será responsabilidade do CRMVR agilizar o E@D   

Ensino 
Recorrente 

• Seguirá um modelo que será comunicado apenas aos alunos envolvidos 

 

Ensino à 
Distância

ASSÍNCRONO

>> Email institucional (recomendado)

>> Classroom (recomendado)

ou Moodle

SÍNCRONO >> ZOOM (recomendado)

ou Meet da Google


