Nota Informativa a Alunos e Encarregados de
Educação
Tendo em consideração a situação atual, como vós sabeis, recorremos ao ensino à
distância, como forma de manter os nossos alunos em atividade e, simultaneamente,
como forma de se cumprir a execução horária exigida, minimizando o impacto da
interrupção das aulas, na execução anual. Neste sentido, a Direção da Escola em
colaboração com todos os professores, encontra-se a trabalhar de forma a que a
formação ministrada seja validada pela DRE e pela DREQP, nomeadamente para efeitos
de certificação e de financiamento.
Sendo esta uma situação nova, para todos os intervenientes, incluindo professores e
alunos, implica uma aprendizagem e adaptação de métodos e instrumentos de trabalho,
de forma a que se possa gerar evidências de aspetos muito concretos. Evidências da
lecionação das aulas; das presenças dos alunos; dos trabalhos e tarefas realizadas e
respetiva avaliação.
Assim sendo, após esta primeira semana de experiência de ensino à distância, decidimos
proceder a alterações significativas, de forma a produzirmos as evidências que nos são
exigidas e que começarão a ser implementadas a partir da próxima segunda-feira, dia 30
de março.
Consequentemente a partir da próxima segunda-feira, professores e alunos, passarão a
utilizar, exclusivamente, a plataforma Google Classroom.
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Para utilização desta plataforma, não é exigido nenhum tipo de equipamento especial ou
diferente do que vinham utilizando, é necessário, apenas, todos os alunos terem uma
conta de correio eletrónico gmail (conta google), quem não tiver tem de criar a sua, para
poder ter acesso à plataforma, seja por computador, tablet ou smartphone com acesso à
Internet.
Os vossos professores irão criar as turmas e enviar convites e códigos de acesso à
Classroom e explicar como é que se inscrevem.
Um aspeto novo, mas muito importante, que esta aplicação vem trazer é a possibilidade
de se conseguir fazer o registo de assiduidade dos alunos que participam na aula. Neste
sentido, os alunos têm de marcar a sua presença, em todas as horas de aulas que
constam no seu horário. Ou seja, no início de cada aula, os alunos terão de estar na
Class room e marcar a sua presença no local adequado para o efeito.
Este registo da assiduidade terá como objetivo podermos validar as avaliações dos
módulos através da percentagem de horas assistidas a cada módulo, tal como se fossem
aulas presenciais.
Não estando presentes na escola, existe a possibilidade, se forem validados os
procedimentos adotados, de em vez da refeição que, diariamente, recebem em género,
virem a receber o subsídio de alimentação em dinheiro por cada dia que assistam a 3 ou
mais horas de formação.
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Uma palavra de agradecimento, aos pais e encarregados de educação, pela
colaboração neste processo e nesta fase complicada que atravessamos. Como sempre
estamos ao vosso dispor, os diretores de curso/turma estão disponíveis para qualquer
esclarecimento adicional, tudo faremos para minimizar o impacto desta difícil situação que
todos vivemos.

Praia da Vitória, 25 de março de 2020
O Diretor Executivo e Pedagógico
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