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INFORMAÇÃO N. Referência n.º: Informação N.º 31 

 
Alunos e PEE 

Data: 13 de abril de 2020 

 

Assunto: Orientações pedagógicas para o E@D de Murça 

 
 
A partir do dia 14 de abril e até final do ano letivo as atividades letivas serão à 

distância, pelo que interessa que nos adaptemos a esta nova forma de 

trabalhar.  

Foi aprovado, no passado dia 9 de abril, o decreto-lei que estabelece as 

medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito dos 

ensinos básico e secundário. O diploma define, nomeadamente, as seguintes 

alterações para o ano letivo 2019/2020: 

 o terceiro período inicia-se no próximo dia 14 de abril, mantendo-se 

suspensas as atividades letivas e formativas presenciais nas escolas; 

 o ensino básico permanecerá até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial, com 

recurso às metodologias digitais que será reforçado com o apoio de emissão televisiva de conteúdos 

pedagógicos (#EstudoEmCasa – para mais informações consultar site do Agrupamento – 

www.avmurca.org); 

 avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas 

presenciais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, salas, 

turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não deixar 

frequentar; 

 o 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial; 

 são cancelados os seguintes exames e provas: 

o provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 

o provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

o provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

o exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de 

disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 os alunos apenas realizarão exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso para efeitos de concurso nacional de acesso ao ensino superior; 

 para conclusão dos ciclos de ensino básico e secundário, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período; 

 o 3.º período terminará a 26 de junho de 2020. 

 

O Agrupamento está a trabalhar com a plataforma TEAMS. É importante que os alunos estejam atentos a toda 

a informação aí publicada.  

Em cada turma foram criadas as disciplinas e atividades em que os alunos se encontram inscritos. Foram 

divulgadas informações que orientam a exploração da plataforma. É importante seguir as normas de segurança 

no acesso à internet (ver informação anexa). 

 

Na segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa, que decorrerão até ao final do ano 

letivo, de segunda a sexta-feira. 
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O #EstudoEmCasa vai transmitir nos seguintes canais: 

 TDT – posição 7 

 MEO – posição 100 

 NOS – posição 19 

 Vodafone – posição 17 

 Nowo – posição 13 

 https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos 

individualizados) 

 Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa. 

Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6 

anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE, sendo acompanhados do 

envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e sugestões de atividade 

complementares. 

 

O portal do Agrupamento (www.avmurca.org) disponibilizará informação atualizada acerca de todo o processo 

de Ensino à Distância (E@D). 

É importante que todos colaboremos para que o processo de ensino/aprendizagem se continue a realizar com 

sucesso para todos os alunos. 

 

VAMOS TODOS COLABORAR PARA QUE NO 3.º PERÍODO TODOS OS ALUNOS POSSAM TER UM BOM 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E POSSAM REALIZAR VERDADEIRAS APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS. 

 

BOM TRABALHO PARA TODOS. 

 
 

A equipa pedagógica do E@D de Murça: 
José Alexandre de Sá Pacheco 

Humberto Óscar Parreira do Nascimento 
Ana Paula de Jesus Moura 
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