De: Equipa 1º Ciclo | 13 abril de 2020
Assunto: Informação para as famílias 1º CEB Tires e Outeiro «O 3.º Período está à porta!»

Estimadas famílias:
O 3.º Período está à porta! Desejamos que este tempo de mudanças e de novos desafios, seja
também rico em aprendizagens, descobertas e muitos e bons afetos.
Informamos que o 3.º Período tem início amanhã, dia 14 de abril, e termina no dia 19 de
junho. De acordo com as informações transmitidas pelo Ministério da Educação, não haverá
aulas presenciais para o Ensino Básico durante este tempo. Da mesma forma, informamos que
foram canceladas as provas de aferição para o 2.º ano de escolaridade.
No que diz respeito à forma de organização do trabalho do 3.º Período, procurámos manter
alguma flexibilidade no desenvolvimento do trabalho pedagógico, de forma a respeitar o
princípio da diferenciação pedagógica (como nas nossas salas de aula), bem como a organização
e gestão de cada contexto familiar. Assim:
- Para ajudar a estruturar o estudo e promover o trabalho autónomo dos alunos, será criado um
novo tópico na Google Classroom, no qual serão listados os conteúdos das diferentes áreas
curriculares à medida que forem sendo trabalhados, à semelhança do que já acontecia nas
pastas e cadernos de estudo.
- Manteremos o trabalho pedagógico através da Google Classroom, na qual continuaremos a
definir o plano do dia e enviaremos as propostas de trabalho para as diferentes áreas
curriculares. Sempre que se considerar pertinente, faremos também uso de vídeos para explicar
os novos conteúdos ou esclarecer dúvidas de outros já abordados. Desta forma, os alunos
poderão visualizar o vídeo no momento que considerarem mais favorável, as vezes que
quiserem e até tirar notas, favorecendo a concentração e a compreensão dos conteúdos.
Para promover a autonomia dos alunos, sugerimos que cada família dedique um tempo para
explorar e ensinar as crianças a utilizar a plataforma, nomeadamente, a aceder aos trabalhos, a
anexar documentos, a escrever os comentários para esclarecer dúvidas ou a fazer publicações
no mural para partilhar com a turma.
- Ao longo deste período, e fazendo uso de recursos de ensino à distância, serão trabalhados
novos conteúdos nas diferentes áreas curriculares. Assim, e de acordo com a organização de
cada família, é importante que todos os alunos realizem as tarefas propostas e consigam criar
momentos e hábitos de estudo. Para ser possível uma sequência didática coerente e que vá ao
encontro das necessidades da turma, considerámos pertinente haver o prazo de uma semana
para a realização dos trabalhos.
- Cada turma terá um momento de encontro semanal em videochamada, que terá o objetivo de
fazer um balanço semanal, planificar a semana seguinte com os alunos, dar feedback ou
indicações gerais para a turma e discutir assuntos que sejam do interesse de todos. Assim que
possível, informaremos sobre a aplicação a utilizar para este fim e o seu funcionamento.

Este momento ocorrerá à 6ª feira, no período da tarde, de acordo com o horário abaixo:
(Outeiro)
15h00 - Turma do 1.º ano
15h30 - Turma do 2.º ano
16h00 - Turmas do 3.º e 4.º ano

(Tires)
15h00 - Turmas do 1.º e 2.º ano
16h00 - Turmas do 3.º e 4.º ano

NOTA: Esta organização poderá ser ajustada às necessidades das turmas e
desenvolvimento do trabalho ao longo das semanas.

- Os alunos poderão continuar a esclarecer as suas dúvidas através da plataforma, usando meios
diferentes:
a) Podem adicionar um comentário de turma à instrução da tarefa, o que torna a
publicação visível a toda a turma;
b) Depois de concluírem a tarefa, quando carregam no botão "Marcar como concluído",
podem escrever um comentário privado, que só pode ser lido pela professora,
salvaguardado a exposição dos alunos na sala de aula.
c) Mediante as dúvidas registadas durante a semana, por videochamada em pequeno
grupo, sempre que alunos ou professores considerarem necessário.
- Informamos que, a partir do dia 20 de abril, o Ministério da Educação irá transmitir o programa
"#Estudo em Casa", na RTP Memória, de acordo com a informação em anexo. Dependendo do
conteúdo e da abordagem realizada, estas transmissões poderão constituir um complemento à
planificação da turma, mas não se devem sobrepor nem substituir as propostas enviadas pela
nossa escola.
- Por último, recordamos que os registos de avaliação referentes ao 2.º Período serão enviados
por e-mail, para cada família, no dia 30 de abril.
Desejamos a todas as famílias uma fantástica viagem pelo mundo virtual da aprendizagem e
relembramos que, apesar de estarmos longe fisicamente, estamos perto no coração, sempre
disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e apoiar-vos no que for necessário.

A Equipa de 1.º Ciclo.

