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Carta aberta à comunidade educativa do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora 

Após a suspensão das atividades letivas iremos, a partir de segunda feira, retomar essas atividades em 
regime não presencial. 

Com base na avaliação da experiência de ensino a distância no agrupamento, vivenciada entre março 
e junho de 2020, preparou-se este segundo momento procurando corrigir os aspetos tidos como 
menos positivos pela comunidade educativa. 

Estamos conscientes de que as condições para o desenvolvimento das aprendizagens no regime não 
presencial não são as mesmas para todos os elementos da comunidade educativa, no que aos 
equipamentos tecnológicos diz respeito. No entanto, há o compromisso de todos os esforços 
fazermos no sentido de minimizar essas assimetrias.  

Estão a ser disponibilizados, em regime de comodato e de acordo com os critérios já explicitados na 
informação nº7, um total de 75 tablets e 60 portáteis que foram entregues pela autarquia ao 
agrupamento no primeiro momento em que as atividades letivas passaram a regime não presencial. 
No âmbito do Programa Escola Digital, foram já cedidos 31 Kits compostos por portátil e conetividade 
a alunos de escalão A e B do ensino secundário.  

Dentro de um quadro que todos reconhecemos não ser o ideal para o desenvolvimento das 
aprendizagens há, no entanto, que fazer um esforço no sentido de que as atividades letivas possam 
decorrer em ambiente o mais próximo possível do que aconteceria em regime presencial. De realçar a 
importância da manutenção das câmaras ligadas, por parte de todos os alunos, sempre que possível e 
de acordo com a indicação dos professores. 

Na imagem divulga-se um 
conjunto de regras a serem 
observadas pelos alunos antes e 
durante as aulas online.  

A manutenção do diálogo com a 
escola através da Educadora, 
do/a Professor/a ou do/a 
Diretor/a de Turma deverá, nesta 
fase, mais do que em qualquer 
outra, ser mantida.  

O empenho de toda a 
comunidade será fundamental 
para que este período de 
exceção, que se deseja breve, 
decorra da melhor forma. 

 

Senhora da Hora, 06 de fevereiro 
de 2021                              
 
  Isabel Pina   
 (Diretora do AE da Senhora da Hora) 


