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Comunicado 
Alunos e Encarregados de Educação 

Ensino a Distância 
 

Como é do conhecimento de todos, devido à situação pandémica, as atividades letivas 
e formativas presenciais continuarão suspensas. A partir do dia 08/02/2021, inclusive, 
as aprendizagens serão desenvolvidas em regime não presencial, através de ensino a 
distância (E@D) - sessões síncronas e assíncronas – por tempo indeterminado. 

Neste sentido, partilhamos as seguintes indicações no âmbito do plano de ensino a 
distância: 

. Os horários das turmas são os mesmos do ensino presencial, pelo que os alunos 
deverão aceder às aulas através do link fornecido pelo respetivo diretor de 
turma. 

. Para que o processo ensino e aprendizagem possa decorrer de forma eficaz, nas 
sessões síncronas os alunos têm que ter, obrigatoriamente, as câmaras 
abertas/ligadas, só sendo aceitável que tal não aconteça devido a problemas 
técnicos/de acesso, que deverão ser reportados ao diretor de turma.  

. Os encarregados de educação devem garantir que os seus educandos cumprem 
esta determinação. 

. Os alunos devem cumprir as indicações dos professores e participar ativamente 
nas atividades propostas. 

. Os encarregados de educação devem consultar com regularidade a plataforma 
GIAE, para tomar conhecimento de eventuais ocorrências. 

Salientamos a importância do empenho de todos os alunos e da colaboração dos 
encarregados de educação para que possamos ter sucesso no desafio que nos é 
exigido. 

Informamos ainda que qualquer necessidade de apoio mais específico (alimentação, 
equipamentos, acesso à internet, …) deve ser comunicada ao diretor do agrupamento 
através do email direcao@aetomazribeiro.net ou recorrendo ao respetivo diretor de 
turma. 

 

Tondela, 03 de fevereiro de 2021 

O Diretor do agrupamento de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 

 

(Júlio de Melo Cabral Valente) 
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