ENSINO À DISTÂNCIA (E@D)
Mensagem do Diretor

Caros alunos

Tendo em atenção que já não estamos num momento de excecionalidade, pois todos
temos experiência e todos estamos comprometidos com esta dinâmica de vida confinada,
é de extrema importância que continuemos a entender a “Escola em casa de cada um de
nós” (ECCN), como a nossa escola, a nossa ESAG.
Estivemos “parados”e confinados nestas duas últimas semanas para que pudéssemos
deter o assustador aumento do número de infetados com a COVID 19 e para que
pudéssemos preparar este regresso às aulas, pese embora em regime não presencial.
Embora fisicamente afastados, pretendemos manter a maior proximidade possível para
que vos possamos ensinar e mais importante do que ensinar, que todos vocês possam
APRENDER.
Porque temos como objetivo minimizar os impactos negativos desta situação pandémica
no que às aprendizagens diz respeito, queremos continuar a contar convosco no empenho
e dedicação à escola e às propostas que cada um dos vossos professores tem para
transmitir.
Com a experiência que já temos do passado, entendemos que todos estamos mais
preparados para estas aulas à distância e por isso mesmo, é muito importante que te
mantenhas ligado(a), empenhado(a) e com vontade de APRENDER e de aprender a SER.
Deste modo, para além da revisão de conteúdos já abordados, para consolidação,
proporcionaremos novas aprendizagens e apresentaremos novos desafios, avançando
paulatinamente na transmissão de novos conteúdos, pelo que será determinante que
estejam connosco, que estejam com a escola e próximo dos vossos professores e dos
vossos colegas, apesar de esta proximidade exigir o confinamento na ECCN.
Na verdade, tudo o que fizerem neste 2ºP irá acrescentar valor ao vosso desenvolvimento
e à vossa valorização, tendo obviamente influência na concretização dos vossos objetivos.
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Sem semearem, jamais poderão colher, pelo que todos têm aqui uma boa oportunidade
de melhorar a vossa prestação.
A ESAG fez todos os esforços para disponibilizar equipamento para todos aqueles que
dele necessitava, independentemente de o equipamento ser mais ou menos moderno e
mais ou menos adequado.
Por isso, com mais ou menos meios de acompanhamento das aulas, tens sempre a
possibilidade de interagir com os teus professores e os teus colegas para tirares dúvidas e
discutir assuntos menos consolidados.
Reforçando o que já vos comuniquei através do teu Diretor de Turma, apresento-vos um
conjunto de conselhos/procedimentos a seguir neste novo regresso ao regime de
frequência escolar à distância que terá início na próxima segunda-feira. Neste contexto,
o(a) estudante deve:
 cumprir o regulamento interno da escola;
 ser pontual e assíduo;
 assumir uma atitude correta e participativa nas aulas;
 realizar as tarefas propostas nas diversas disciplinas em devido tempo;
 apresentar-se nas aulas tal como habitualmente se apresenta fisicamente na escola,
no que se refere a vestuário, postura e comportamentos, entre outras;
 ligar a câmara de vídeo podendo colocar, por exemplo, um filtro na imagem ou um
fundo virtual adequado;
 estar em contacto com a escola em toda a mancha do seu horário escolar, seja em
interação síncrona (direta) ou seja assíncrona (indireta);
 justificar, através dos respetivos EE, as faltas às sessões síncronas na plataforma
GIAE ou por contacto com o(a) Diretor(a) de Turma;
 as aulas de apoio ao estudo e as APEX continuam a funcionar em regime síncrono,
no horário estabelecido;
 usar o smartphone quando não há alternativa de equipamento para interagir com a
escola;
 reportar ao(à) DT constrangimentos decorrentes deste regime de ensino;
 manter o foco na escola e cumprir o seu dever de estudar;
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 respeitar as rotinas relativamente ao sono e à alimentação;
 manter contacto com colegas e amigos;
 ser capaz de pedir ajuda/aconselhamento no âmbito social e/ou psicológico.

Além disso, o estudante pode recorrer à escola para:
 poder almoçar, em regime de take away, desde que beneficie de escalão A ou B da
Ação Social (ASE) e adquira a senha até às 15:00 do dia anterior;
 frequentar as aulas à distância nas instalações da escola, caso seja manifestamente
impossível fazê-lo na sua residência;
 solicitar apoio no âmbito da Biblioteca Escolar, via formulário existente na página ou
por email, para acesso a livros digitais e outros materiais para a realização de
trabalhos e projetos;
 solicitar apoio da Associação de Estudantes.

Concluindo, é expectativa do diretor e dos professores da ESAG, que todos os alunos se
empenhem nas suas atividades escolares e que todos os encarregados de educação
acompanhem os seus educandos neste novo regime de frequência escolar, dentro das
possibilidades e disponibilidades de cada um.
Tudo aquilo que semeamos poderá ser colhido. Se nada fizermos, nada acontecerá!
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