
FICAR EM CASA… COVID-19  /  TESTEMUNHOS que elevam! 

De: Família Friães  |  Enviada: 16 de Abril de 2020  

Assunto: RE: Informações e procedimentos 1.ºCEB - 3.º período (VIDÉ COMUNICADO AQUI) 

Boa tarde Graça, (Professora) 

Este email é dirigido a si e a toda a equipa do 1º CEB, pelo que agradeço que reencaminhe. Porque a troca de emails serve 

não só para reclamar ou tirar dúvidas, mas também para elogiar. 

Quero, por isso, transmitir-vos o contentamento que sinto neste momento por ter o Gonçalo no 1º CEB da Ideia. Elogiar o 

modelo que estão a adotar para o 3º período porque este vosso email vem tão de encontro às minhas ideias. Vão ser 

momentos difíceis para todos. É impossível transportar a escola para dentro de casa e para nós, pais, muitas vezes a ter 

também que fazer o nosso teletrabalho, vai ser muito exigente. Por isso, estou plenamente de acordo com a transmissão de 

novos conteúdos através de videos assíncronos e da flexibilização de horários, com tempo para efetuar as tarefas sem 

impôr demasiada pressão nem a pais nem a crianças, aliviando assim as inevitáveis tensões que neste momento surgem 

entre nós. A redução dos momentos síncronos a duas intervenções semanais parece-me adequada e uma escolha acertada. 

Cá estaremos todos para ir melhorando aquilo que for necessário, mas para já o vosso plano parece-me ótimo. Eu também 

acho que não virá mal ao mundo se as nossas crianças não apreenderem na íntegra todos os conteúdos previstos para este 

ano, pois acredito que isso pode ser facilmente recuperado no próximo ano e que agora podemos, justamente, aproveitar 

para fazer outro tipo de aprendizagens e adquirir outras competências. 

(…) 

Finalmente, alguns comentários relativamente à oferta complementar. O professor Ricardo tem sido excelente com a 

atividade física, sempre a motivar a criatividade associada ao exercício físico. Em relação ao Inglês, acho que poderia haver 

algum feedback por parte da professora em relação aos trabalhos que os alunos vão completando. A música tem ficado um 

pouco esquecida... Sei que não é fácil transpor aulas de música para ensino à distância, mas alguma coisa se poderá 

conseguir. Até agora só houve uma pequena atividade musical, mas acredito que vão apostar mais nisso também. 

Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho! 

Cumprimentos, 

Mãe do Gonçalo e do Tiago, IDEIA Outeiro (JI e 1ºCEB) 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

De: Mª Fátima Sousa 
Para: Família Friães  

Muito obrigada pelo seu feedback e pela reflexão que faz, que no meio de tantas dificuldades,  incompreensão, exigências e 

manifestações de zanga, constitui um incentivo para quem tudo tem feito para manter o acompanhamento  do utentes 

alunos e famílias, com algumas falhas é certo mas,  a exigir  imenso, neste tempo complexo que vivemos.  

A gestão técnico pedagógica das instituições  tem obrigado a um grande esforço e empenho da sua linha da frente 

nomeadamente das direções da IDEIA e de O Nosso Sonho, direções técnico pedagógicas, docentes e serviços, para 

continuar a garantir a continuidade deste “projeto virado para o sol” no  presente e que no futuro próximo  e longínquo, 

possamos continuar a apoiar  as crianças e suas famílias  com a mesma orientação, princípios educativos e sustentabilidade.  

Bem haja  

Mª de Fátima Souto  

 

https://onossosonho.pt/wp/informacao-1o-ceb-3o-periodo/

