
Caros Alunos e Caros Pais e Encarregados de Educação 

 

Concluiu-se o primeiro período de estado de emergência nacional. 

Parabéns a nós todos, portugueses, por nos estarmos a comportar tão bem, dando exemplo de 

civismo, solidariedade e tranquila resiliência, na compreensão de que o que fizermos isolados 

resulta em benefício coletivo, dos nossos familiares, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos 

de país. 

E concluiu-se a Semana 3 de suspensão das atividades letivas e não letivas.  

Que correspondeu à primeira semana de “férias”. Sentiram que estavam de férias? Ou os dias 

diluíram-se no “estar em casa” das duas semanas anteriores? E ainda por cima sem as saídas 

de lazer que este tempo magnífico permitiria? 

Espero que a resposta a esta pergunta seja “sim!!!” Nada de vacilar. Muitos encontros, muitas 

conversas, muitas trocas de mensagens, mas … à distância. Contamos convosco! 

Até porque, enquanto vocês descansavam, os professores estiveram toda a semana em 

trabalho, ocupados a fazer a vossa avaliação de final de segundo período, que devem estar 

curiosos em receber. Tal como os Pais e Encarregados de Educação. 

Na próxima segunda-feira, de tarde, a avaliação de final de período de cada aluno é 

disponibilizada ao seu Encarregado de Educação.  

Para os alunos de 1.º, 2.º e 3.º ciclos cujos Pais disponham de acesso à internet, estes 

receberão a informação da avaliação por duas formas: 

o Consultando o GIAE, verão os níveis do seu educando tal como constam na 

pauta da turma; 

o Consultando o email de contacto com o respetivo Diretor de Turma ou Titular 

de Turma, verão disponibilizada a Ficha de Registo de Avaliação, como 

habitualmente vos era entregue na reunião de avaliação. 

Para as crianças da educação pré-escolar cujos Pais disponham de acesso à Internet a 

educadora remeterá pelo email de contacto a Ficha de Registo de Avaliação, com a 

configuração habitual. 

Para os Pais e Encarregados de Educação de todas as crianças/alunos da educação pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclos, que não tenham acesso à Internet a avaliação será disponibilizada em 

suporte de papel, no Jardim de Infância/Escola que frequentam. 

Assim, os Pais que não têm acesso à Internet devem procurar a Ficha de Registo de Avaliação 

na portaria, junto do funcionário em exercício, conforme abaixo se indica: 

o Educação pré-escolar e 1.º ciclo: no Jardim de Infância ou Escola frequentada 

pelo seu educando (9h – 13h) 

o 2.º e 3.º ciclo: na escola sede (9h- 17h) 



O terceiro período continua a ser pensado. Sabemos dos desafios que se nos levantam para 

concretizarmos uma época mais longa de ensino à distância.  

Mas sabemos que os nossos alunos e os nossos Pais vão continuar a colaborar com a escola 

como sempre o têm feito: exemplarmente!  

Por isso aguardem com tranquilidade novas informações e orientações. 

Até lá aproveitem o melhor possível este tempo em conjunto e, sobretudo, mantenham-se 

saudáveis física e mentalmente. 

Contem connosco. 

Vai correr tudo bem. 

 

A Diretora e Equipa Diretiva 

 

PS. A informação sobre a forma de entrega de avaliação relativa a Pais que não dispõem de 

Internet, ser-lhes-á comunicada por outras vias. Entretanto, seja solidário, se tem 

conhecimento de alguma dessas situações e o puder fazer, reforce a informação. Obrigada.  

 

 

 

 

 


