
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO 
Código 403192 – 7520-902 SINES 

Monte Chãos - Apartado 180 - 7520-902 SINES - Telefone:269 630 320 - Fax: 269 635 425 
E-MAIL: espab@es-al-berto.com  -http://www.es-al-berto.com 

 

Caros pais e encarregados de educação, 

Considerando que é necessário garantir que todos os alunos continuem o seu processo de ensino/aprendizagem 

ao longo do 3.º período, com início a 14 de abril, divulgam-se algumas informações essenciais quanto ao modo 

como irão decorrer as atividades letivas, com recurso ao ensino à distância: 

- as atividades decorrerão na plataforma da escola, Classroom, à qual os alunos acedem com o seu e-mail 

institucional; 

- no dia 14 de abril, entre as 14.30 e as 15.30 H, os Diretores de Turma encontrar-se-ão com os alunos a 

partir de uma videoconferência em que explicarão o funcionamento geral do ensino à distância; 

- de 14 a 17 de abril serão disponibilizadas, na plataforma Classroom, atividades devidamente orientadas,  a 

realizar nesta semana de forma assíncrona;    

- a partir do dia 20 de abril, estão previstas sessões síncronas (videoconferência) e/ou assíncronas estabelecidas 

previamente no Plano de Atividades à Distância (PAD), no qual constarão as tarefas semanais a desenvolver 

no âmbito das várias disciplinas;  

- o PAD para a turma será disponibilizado às terças-feiras para garantir que seja entregue aos alunos sem meios 

informáticos e com área de residência fora de Sines;  

- as sessões terão a seguinte duração: 

 3.º Ciclo, semanalmente, a realização de tarefas com duração de 50 minutos para todas as disciplinas, 

exceto para Matemática e Português que serão de 100 minutos. 

 10.º e 11.ºanos, semanalmente, a realização  de tarefas com duração de 50 minutos para todas as 

disciplinas, à exceção das seguintes que contemplarão 100 minutos: 

Em Filosofia para os alunos inscritos no exame nacional; 

Ciências e Tecnologias: Português, Matemática A, Biologia e Geologia, Geometria Descritiva e  Física 

e Química A; 

Ciências Socioeconómicas: Português, Matemática A, Geografia A e Economia A; 

Línguas e Humanidades: Português, História A, Geografia A e MACS; 

Artes Visuais: Português, Desenho A, Geometria Descritiva A; História e Cultura das Artes. 
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 12.º ano, semanalmente, a realização de tarefas com duração de 50 minutos para todas as disciplinas, à 

exceção das seguintes que contemplarão 200 minutos: 

Ciências e Tecnologias: Português e Matemática A; 

Línguas e Humanidades: Português e História A . 

Nestas sessões, os professores, em tempo real, poderão esclarecer dúvidas (relacionadas com os conteúdos e/ou 

outras dificuldades) e orientar o trabalho/estudo a desenvolver semanalmente.  

Serão adotados, pela Escola, outros meios de comunicação com os encarregados de educação/alunos que não 

possuam equipamento informático ou ligação à rede de Internet. 

Desta forma, e consciente da sua importância neste processo de aprendizagem à distância, o seu 

acompanhamento fará a diferença. 

Aconselha-se que verifique as orientações constantes do PAD, nomeadamente as datas de entrega dos trabalhos. 

Sempre que tenha dúvidas, contacte o Diretor de Turma e/ou o Representante dos Encarregados de Educação. 

Poderá fazer um horário com o seu educando, tendo em conta os atividades previstas no PAD, as aulas em 

videoconferência e, eventualmente, as aulas na televisão (#estudoemcasa). 

Neste momento é essencial contribuirmos todos para um ambiente de confiança, tranquilidade e harmonia, 

garantindo que os alunos se sintam motivados e apoiados na concretização das tarefas. 

 

O desafio é grande. A sua colaboração é essencial. 

Desde já, o nosso muito obrigado! 

 

                                                                                                                  Sines, 13 de abril de 2020 

                                                                                                                     A Diretora,  

                                                                                                                                              Paula de Melo Lopes 

 

 


