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INFORMAÇÃO 
 

O Primeiro-Ministro Dr. António Costa anunciou que o terceiro período escolar se iniciará no 

próximo dia 14, sem atividades letivas presenciais e que no ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, todo o terceiro 

período prosseguirá com o ensino à distância, que será reforçado com o apoio de emissão televisiva de 

conteúdos pedagógicos que complementarão, sem substituir, o trabalho que os professores vêm 

mantendo com os seus alunos. De modo a ter o alcance mais universal possível, estas emissões diárias 

serão transmitidas, a partir do dia 20, no canal RTP Memória, que é acessível não só por cabo ou satélite, 

mas também, através da TDT. 

No que concerne à educação pré-escolar, afirmou «que só poderemos retomar as atividades nos 

jardins de infância quando forem revistas as atuais regras de distanciamento - que são impossíveis de 

cumprir em sala por crianças desta faixa etária - sendo ainda prematuro definir um prazo seguro ainda que 

indicativo». 

Relativamente ao ensino secundário, o Governo optou por adiar a decisão, continuando a 

acompanhar a evolução da situação para confirmar se e quando se iniciarão em segurança as aulas 

presenciais do 11.º e do 12.º anos, apenas nas disciplinas sujeitas a exame específico para o acesso ao 

ensino superior, continuando todas as outras disciplinas a serem ministradas à distância.  

Para o 10.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com o ensino à distância. 

Foram canceladas as provas de aferição e as provas finais do 9º ano. O calendário de exames do 

11.º e do 12.º anos é adiado, decorrendo a primeira fase entre 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 

7 de setembro, para que a atividade letiva possa estender-se até 26 de junho. 

 

FUNCIONAMENTO E@D DO AEFA 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no 

presente contexto, elaboramos este guia de E@D, para que seja possível organizar as dinâmicas internas 

do AEFA, bem como, as dinâmicas de cada família.  

É de extrema importância que os pais/EE sensibilizem os seus filhos/educandos para a necessidade 

de participarem ativamente nas atividades propostas, para o cumprimento do horário que venha a ser 

estabelecido e que até 26 de junho estamos todos em atividade letiva, num contexto que infelizmente é 

sobejamente conhecido e não é do agrado de ninguém. Assim, se todos os elementos da comunidade 

escolar estiverem unidos iremos conseguir minimizar consequências negativas e talvez aprender muito com 

esta situação.  

De acordo com a grelha do #EstudoEmCasa que pode ser consultada no anexo 1, e mesmo não 

conhecendo, por enquanto, os conteúdos que irão ser abordados após o dia 20/04, podemos já pensar na 

organização diária de um horário de trabalho. Obviamente que terá que ser pensado em função do ano de 

escolaridade de cada aluno (ver anexo2). 

No que concerne ao ensino pré-escolar a RTP 2 (anexo1) transmitirá conteúdos selecionados por 

áreas de desenvolvimento das orientações curriculares para a educação pré-escolar, sendo acompanhados 

do envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e sugestões de atividade 

complementares. As educadoras irão manter o contacto com os pais/EE (no mínimo duas vezes por 

semana), orientando e atribuindo tarefas recorrendo aos meios de comunicação que acharem mais 

eficientes e/ou já em uso. 

No 1º ciclo do ensino básico, os docentes irão utilizar a plataforma Escola Virtual, bem como o 

contacto com os pais/EE através de e-mail e/ou outros meios que considerem mais eficientes, para 

coordenarem as tarefas e orientar a ação dos pais/EE junto dos seus educandos. 

https://www.dge.mec.pt/ocepe/node/1
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Durante a semana de 14 a 17 de abril, os docentes da Escola Básica e Secundária de Fornos de 

Algodres irão estar disponíveis através da plataforma Teams da Microsoft no horário de cada turma para 

atribuir as tarefas e planear com os respetivos alunos as próximas semanas. Será também tempo de 

continuar a testar as funcionalidades da plataforma Teams e ajudar aqueles que nas duas últimas semanas 

do 2º período não a utilizaram ou utilizaram pouco. 

Os docentes terão esta semana para, juntamente com os restantes elementos que constituem os 

conselhos de turma, em especial com o diretor de turma, calendarizar as atividades síncronas e assíncronas 

que irão desenvolver semanalmente. Essa calendarização, até ao 9º ano, deverá ser realizada tendo em 

consideração o horário de cada turma e grelha do #EstudoEmCasa – ver anexo2. 

No curso de educação e formação e nos cursos profissionais serão realizados ajustes nos módulos, 

na formação em contexto de trabalho 

De acordo com as informações recebidas, os conteúdos e atividades a difundir no #EstudoEmCasa 

serão distribuídos antecipadamente, o que poderá ser uma ajuda na preparação das atividades a 

desenvolver em todos os níveis do ensino básico.  

Os docentes sumariam as atividades que estão a desenvolver com os alunos. Nas atividades 

síncronas será realizado o controlo de assiduidade dos alunos, sendo que serão tidas em consideração os 

problemas técnicos que possam acontecer, desde que comunicadas ao professor, durante a atividade por 

outro meio, nomeadamente mensagem, e-mail, ou outra forma considerada célere. 

É de referir que foi realizado um levantamento das condições de acesso aos conteúdos digitais e 

em parceria com a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e CLDS estamos a tentar debelar as situações 

em que os alunos não têm acesso ou o acesso é muito frágil. 

Todas as questões relacionadas com esta guia e com a sua aplicação deverão ser remetidas para o 

e-mail aefa.og@ae-fa.pt. 

Este guia será sistematicamente avaliado e serão realizados ajustes em função das necessidades.  

ACESSO AO OFFICE365 E TEAMS DO AEFA 

Todos os alunos da Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres têm um acesso ao Office365 

do AEFA, onde têm acesso a diversas aplicações, nomeadamente Outlook (e-mail), OneDrive, Teams, etc. 

Os alunos que perderam o acesso ao Office365 do AEFA, poderão pedir a reposição da palavra-

chave através do e-mail aefa.og@ae-fa.pt , sendo que terão que indicar o nome completo, número e turma, 

n.º de CC e NIF. Depois de validados estes dados será enviada uma nova palavra-chave para o e-mail de 

quem fez a solicitação da reposição. Outras formas de reposição da palavra-chave é por solicitação do 

respetivo diretor de turma ou de um docente da turma que verifique a dificuldade de acesso de 

determinado aluno. 

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, 11 de abril de 2020 

O Diretor 

Artur Francisco Almeida Oliveira 

mailto:aefa.og@ae-fa.pt
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ANEXO 2  



 

 

 

 

1º e 2º ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 - RTP Memória 

  

 

 DIA DA SEMANA 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

09:00-09:30 
Português 

Estudo do Meio e 
Cidadania 

Português Estudo do Meio Matemática 

09:40-10:10 Hora da Leitura Educação Artística Matemática Educação Artística Educação Física 

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

  



 

 

 

3º e 4º ANOS 

 
 

 
Legenda: 

 - RTP Memória 

  

  

 DIA DA SEMANA 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

      

09:40-10:10  Educação Artística  Educação Artística  

10:20-10:50 Português Estudo do Meio e 
Cidadania 

Português Hora da Leitura Inglês 

11:00-11:30 Matemática Educação Física Matemática Estudo do Meio  

      

      

      

      

      



 

 

 

5º e 6º ANOS 

 
 

 
Legenda: 

 - RTP Memória 

  

  

 DIA DA SEMANA 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

      

09:40-10:10  Educação Artística  Educação Artística  

      

11:00-11:30     Oficina da escrita 

11:40-12:10 
Ciências Naturais Matemática 

Ciências Naturais e 
Cidadania 

Matemática Inglês 

12:20-12:50 
Português Educação Física 

História e Geografia de 
Portugal 

Português 
História e Geografia de 

Portugal 

      

      

      



 

 

 

7º e 8º ANOS 

 
 

 
Legenda: 

 - RTP Memória 

  

  

 DIA DA SEMANA 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

      

09:40-10:10  Educação Artística  Educação Artística  

      

      

      

      

14:00-14:30 Português Inglês Ciências Naturais Físico-Química Matemática 

14:40-15:10 História e Cidadania Matemática Geografia e Cidadania Educação Física Português 

15:20-15:50   Francês  Leitura e literatura 

16:00-16:30     Escrita 

16:40-17:10     Francês 



 

 

 

9º ANO 

 
 

 
Legenda: 

 - RTP Memória 

  

 

 DIA DA SEMANA 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

      

09:40-10:10  Educação Artística  Educação Artística  

      

      

      

      

      

15:20-15:20   Francês  Leitura e literatura 

16:00-16:30 
Português Matemática 

Ciências Naturais e 
Físico-Química 

Inglês Escrita 

16:40-17:10 
Inglês Ciências Naturais e 

Físico-Química 
Matemática 

Matemática e 
Físico-Química 

Francês 

17:20-17:50 História Educação Física Geografia e Cidadania Português  


