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Informação aos Pais, Encarregados de Educação e Alunos – Ensino não presencial- fevº/2021 

O Agrupamento de Escolas de Monchique espera que todos os alunos assim como os respetivos familiares 

se encontrem bem.  

Após 15 dias de suspensão das atividades letivas continuamos com uma situação excecional em que a 

pandemia COVID-19 ainda nos obriga a adaptações e nos impede de fazer o ensino normal, por isso dia 8 

de fevereiro vamos iniciar o ensino não presencial. Esta modalidade é orientada a partir do previsto no 

Plano de Ensino à Distância.   
A exemplo do 3º período do ano letivo passado, os professores titulares/diretores de turma enviarão no 

final de cada semana, a planificação para a semana seguinte de modo a que todos aos alunos tenham o seu 

ritmo escolar organizado e que todas as famílias os possam acompanhar.  

Tal como no regime presencial os encarregados de educação dispõem de 1 hora semanal para o contacto 

com os titulares de grupo/ turma ou diretores de turma. Aconselha-se que estabeleçam essa ligação 

sempre que considerarem que o mesmo será importante para os vossos educandos. Sempre que 

necessário poderá ser contactado pelos docentes nesse tempo.  

É de relembrar que aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem como no regulamento 

interno da escola, estando os alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, 

designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades propostas, 

nos termos e prazos acordados com o respetivo docente.  

No ensino não presencial, além das obrigações legais que os alunos devem cumprir, temos também a 

considerar a motivação, empenho, a aquisição de conhecimentos, em suma, a evolução que cada um possa 

ir fazendo, pois isso poderá fazer a diferença no desenvolvimento de pré requisitos e competências para o 

seu futuro.  

Como sempre, estaremos disponíveis para qualquer esclarecimento ou apoio possível, no sentido de 

mitigarmos junto das crianças e dos jovens o impacto que toda a situação pandémica tem causado.  

Importa também que pais e enc. de educação e alunos  continuem sensibilizados para a importância de 

cumprir e fazer cumprir as regras de confinamento, de etiqueta respiratória e de higiene, de modo que 

asseguremos ao máximo a prevenção e contenção desta epidemia que nos assola. Se cada um de nós 

cumprir, conseguiremos ultrapassar este mau momento.  

Vamos em conjunto preservar a saúde de todos, não esquecendo a importância educativa e social da 

escola no futuro dos vossos filhos.  
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