
  
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE 
CENTRO DE ÁREA EDUCATIVA DE VIANA DO CASTELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA 
343365 – ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA 

VIANA DO CASTELO 
 
 

 

Comunicação aos pais/Encarregados de Educação neste final de 2.º 

período 

Esta Direção teve a preocupação de dar orientações muito precisas a todo o corpo docente das 

medidas a implementar aquando da suspensão das atividades letivas e não letivas. Todas essas 

medidas foram transmitidas às Coordenadoras dos Diretores de Turma para estas as 

transmitirem aos respetivos Encarregados de Educação. A cadeia de comunicação deve ser esta, 

mas, mesmo assim, esta Direção publicou algumas orientações nesta página eletrónica. Sempre 

respeitamos os alunos, os pais e/ou Encarregados de Educação e sempre procuramos manter 

uma relação saudável com os mesmos.  

Neste momento difícil para todos os atores educativos, sempre apelamos ao bom senso e a 

união de todos.  

Após terminado o processo de avaliação dos alunos, estamos a equacionar a melhor forma de 

continuar a trabalhar à distância com os alunos (é uma eventualidade muito real).  

Neste momento, estamos focados no processo de avaliação dos nossos alunos que, em si 

mesma, é um ato da maior importância. Neste momento em particular de imprevisibilidade 

quanto ao decorrer do ano letivo nos próximos tempos, acresce que o presente ato de avaliar 

poderá constituir um ato decisório definitivo quanto à transição/aprovação, dos alunos. 

Por tudo isto, apelamos à sensatez e sensibilidade de todos os professores no sentido de 

realizarem – por si mesmos, com os colegas do conselho de turma, com os colegas de 

departamento e, sem nunca esquecer, com os seus alunos (autoavaliação) – uma reflexão 

serena que conduza a uma avaliação justa e consequente, realizada neste tempo de incertezas.  

Privilegiamos o ensino à distância, por isso, todos os alunos tiveram acesso a uma conta do Office 

365 grátis, com todas as ferramentas disponíveis. A partir daí, constituímos uma equipa de apoio 

aos docentes para estes poderem explorar as suas funcionalidades, nomeadamente a 

plataforma Teams que possibilita, inclusive, a modalidade de ensino por videoconferência. Este 

é um processo que, como tudo indica, terá que ser privilegiado num futuro próximo, após a 

interrupção das atividades letivas e não letivas no período da Páscoa. 
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Sendo nós um Agrupamento com a plataforma Office 365 implementada, propusemos que fosse 

dada primazia a esta e às ferramentas que apresenta, nomeadamente o Mail, o OneDrive, o 

Teams (para chat chamadas de voz, videoconferência, trabalho conjunto, troca de 

documentos…). Não invalidou, no entanto, que quem estivesse mais familiarizado com outras 

ferramentas as pudesse utilizar no sentido de potenciar o contacto entre todos e a partilha de 

informações entre professores e destes com os alunos.  

No eventual reinício em ensino à distância no 3.º Período, serão organizados um conjunto de 

procedimentos, baseados num projeto de trabalho mais estruturado. Oportunamente serão 

divulgadas orientações sobre esse processo a todos os atores educativos. 

Da parte da Direção, estamos disponíveis para esclarecer dúvidas que possam surgir.  

Que todos nós, brevemente, possamos voltar à Escola com esperança renova, certos que todos 

juntos seremos sempre mais fortes! 

 

                                     Viana do Castelo, 25 de março de 2020 

                                                

O Diretor do Agrupamento 

                                            José Carlos Maciel Pires de Lima 


