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Exmos. Srs. Encarregados de Educação 

 

Informamos que o 3º período terá início no próximo dia 14 de abril, 3ª feira, para todos 

os alunos, em condições excecionais, uma vez que será em regime não presencial. 

Por esse facto, está a ser elaborado pelo Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda 

um Plano de Ensino à Distância (E@D) com orientações para todos os níveis de ensino. 

Este plano será brevemente disponibilizado e poderá vir a ser atualizado de acordo com 

as circunstâncias. 

 À semelhança do que aconteceu no final do 2º período todos os professores continuarão 

a efetuar os procedimentos necessários para que se mantenha o contacto com todos os 

alunos e a planificar o trabalho de modo a responder positivamente a este novo desafio.  

Divulgamos ainda que foi criado o espaço #EstudoEmCasa, com um conjunto 

suplementar de recursos educativos, para a Educação Pré-Escolar e para o Ensino 

Básico, transmitidos através dos canais RTP 2 e RTP Memória, respetivamente, a partir 

do dia 20 de abril. Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam conteúdos que 

fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 

3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano.  

Estes recursos serão complementados com materiais de apoio e/ou propostas de 

atividades apresentadas pelos professores/educadores da turma e que deverão ser 

realizadas pelos alunos em sessões de trabalho síncronas (por videoconferência) e em 

períodos de trabalho autónomo. 

 

INFORMAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS NÃO PRESENCIAIS - 3º PERÍODO 

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/


 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE ARRUDA  

Escola Básica Francisco de Arruda 
Calçada da Tapada, 152                1349-048 Lisboa 
(t) 213 616 480    (f) 213 633 172   (@) geral@aefarruda.pt 
http://aefarruda.pt/portal/ 

 

Relembramos que hoje mais do que nunca, é fundamental a articulação e colaboração 

entre a escola e a família e o acompanhamento, por parte do encarregado de educação, 

na implementação destas novas rotinas e estratégias de aprendizagem. E envidaremos 

todos os esforços no sentido de chegarmos a todos os alunos, independentemente dos 

seus meios e condições de acesso à informação. 

 

Contem connosco, juntos vamos longe! 

 

Lisboa, 13 de abril de 2020 

 

A Diretora 

Mª Luísa Nunes 

 

(para melhor visualização consulte https://www.rtp.pt/estudoemcasa ) 
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