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INFORMAÇÃO Nº14/2020
Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais, nestas duas últimas semanas do
segundo período lectivo, foi criada a Sala de Estudo, de forma a garantir aos nossos alunos um canal
de comunicação com os professores, através do email: salaestudo@aejoseafonso.pt, e o acesso a
instrumentos que lhes permitam rever os conteúdos já leccionados e consolidar as aprendizagens
realizadas, até ao momento da suspensão das atividades letivas.
Nesta primeira fase de resposta, o acompanhamento pedagógico aos alunos, não pressupõe a
lecionação de novos conteúdos / temas / unidades, nem os consequentes momentos de aplicação e
recolha de informação. Nesta primeira fase, reuniu-se um conjunto de atividades que permitem aos
alunos manter uma rotina de estudo e continuarem implicados e responsáveis pelo seu processo de
aprendizagem. Neste período é muito importante que os miúdos aproveitem, também, para ler, fazer
puzzles, ver filmes e jogar jogos de tabuleiro em família, porque são ótimas ferramentas para
estimular a criatividade, o raciocínio lógico, a memória e a concentração e, simultaneamente,
contribuem para uma diminuição do stress emocional que esta situação poderá estar a causar às
crianças.
Perante o exposto é importante esclarecer que não se pretende que os alunos realizem todas as
tarefas propostas em cada disciplina, nem que enviem para o email da sala de estudo as tarefas
realizadas.
Sugerimos aos pais as seguintes formas de orientar /monitorizar o auto-estudo das crianças e jovens:
o Esclarecer aos alunos que a sala de estudo está organizada por ano / disciplina e que
cada disciplina possui instrumentos para os diferentes conteúdos / temas / unidades já
estudadas;
o Auxiliar o aluno a identificar para cada disciplina os conteúdos / temas / unidades que
deverá trabalhar, pedindo-lhe que ele reflicta sobre o seu próprio desempenho;
capacidade de extrema importância para o desenvolvimento global das crianças e
jovens;
o Decida com o seu filho o tempo, o espaço e a forma como ele irá cumprir o seu autoestudo, nas diferentes disciplinas.

Por último, reforçamos que neste período de crise, estão suspensos os prazos de entrega de trabalhos,
solicitados antes do encerramento das escolas, assim como a recolha de elementos de avaliação.

A avaliação sumativa, a realizar no final do segundo período, está garantida. A avaliação é um
processo contínuo e sistemático, com diferentes modalidades, ao qual alunos, professores e
encarregados de educação deram cumprimento ao longo de 10 das 12 semanas previstas para o 2º
período. Assim, estão recolhidas as informações que permitem consubstanciar um juízo global sobre
as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos e atribuir uma classificação.
Por último, queremos tranquilizar os alunos e suas famílias; a escola adaptar-se-á as circunstâncias
que, enquanto comunidade, teremos de enfrentar, sempre na defesa dos superiores interesses das
nossas crianças e jovens.

A todos os alunos pedimos que se mantenham em casa e desejamos a todas as famílias que se
mantenham saudáveis.

Alhos Vedros, 18 março 2020
A Direção

