Caros Encarregados de Educação e alunos

Amanhã inicia-se o 3º período, a escola e a comunidade em geral, foi informada pelo governo
no passado dia 9 de abril, da decisão sobre o seu funcionamento.
Durante esta semana, a escola receberá da tutela mais orientações sobre o ensino à
distância e das metodologias a aplicar. Será necessário estabelecer regras comuns de
atuação que permitam a uniformidade possível em todo o processo de ensino a distância, a
implementar a partir do próximo dia 20, data em que se iniciará, na RTP2 para a educação
pré-escolar, e para o ensino básico a transmissão de conteúdos escolares na RTP Memória.
Os Professores nas reuniões de ano e de conselho de turma realizadas durante a interrupção
letiva delinearam e planificaram o modo de funcionamento a ter no próximo período, tendo
definido normas e os procedimentos a ter em conta para um ensino à distância de qualidade,
mas para uniformizar as nossas intensões pedagógicas, com as que hão-de vir da tutela só
iremos divulgar os mesmos na próxima semana.
Assim e de modo a tranquilizar a comunidade educativa, apelo a todos, agora mais do que
nunca, que acreditem no trabalho realizado e a realizar pela escola. Este será um período
letivo que exigirá de todos - alunos, professores e pais - um esforço adicional. Não se espera
que a aprendizagem efetuada este período, seja a mesma, que em regime presencial. Temos
de continuar ligados à escola, aos conteúdos e às aprendizagens essenciais, sabendo que o
processo educativo é continuo e não se finaliza no término do ano letivo. Tudo o que for
apresentado pelos docentes, será a melhor forma de minimizar o transtorno que esta
pandemia está a provocar no sistema de educação em particular e na comunidade em geral.
Até lá, devem aguardar o contacto da educadora titular de grupo, do professor titular de
turma ou da diretora de turma, que vos fará chegar as informações pertinentes para a
operacionalização de todo o processo.
Acreditando que juntos vamos conseguir ultrapassar esta crise, despeço-me com votos de
confiança no futuro que nos aguarda
Arruda dos Vinhos, 13 de abril de 2020
O Diretor
João Raposo

