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Caros alunos, pais e encarregados de educação, docentes e não docentes
Chegados ao final de este ano letivo que, certamente, perdurará na memória de toda a
comunidade educativa em resultado das inesperadas alterações a que houve que
proceder, na tentativa de minimizar o comprometimento das aprendizagens dos alunos,
partilhamos o relatório de monitorização do ensino à distância (E@D) que foi
implementado no Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora (AESH) durante o 3º
período de 2019/2020. O documento, elaborado pela equipa de autoavaliação,
sustentou-se nas respostas aos questionários a que responderam os alunos dos 2º e 3º
ciclos do ensino básico e do ensino secundário, aos questionários destinados aos
pais/encarregados de educação de todas as crianças e alunos do agrupamento e aos
questionários dirigidos a todos os educadores e professores do agrupamento.
Como pairam ainda as ameaças que levaram à suspensão das atividades letivas
presenciais a duas semanas do final do 2º período, há que preparar o início do próximo
ano letivo com a garantia de serem preservadas as condições de higiene e de segurança
que nos permita voltar à escola, lugar de excelência para o desenvolvimento das
competências que envolvem conhecimento, capacidades cognitivas e psicomotoras,
atitudes associadas a habilidades sociais e organizacionais e valores éticos, previstas nos
referenciais como O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais.
Assim, perseguindo as orientações publicadas conjuntamente pela DGEstE, pela DGE e
pela DGS, em 3 de Julho, com o objetivo de as escolas estabelecerem regras de proteção
que minimizem o risco de contaminação pelo covid-19, o AESH está a elaborar um guia
orientador do funcionamento e organização curricular e pedagógica para o ano letivo
2020/2021. Atendendo às alterações a que foi necessário proceder relativamente aos
horários e às normas de funcionamento das atividades letivas e formativas nas escolas
do agrupamento divulga-se, após aprovação pelo Conselho Geral do AESH, o calendário
do próximo ano letivo e a organização dos horários dos grupos e das turmas.
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