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Comunicação às Famílias – 2º Semestre
Perante o agravamento da situação epidemiológica que vivemos, foram decretadas pelo governo
medidas excecionais na área da educação, nomeadamente a interrupção das atividades letivas
entre 23 de janeiro e 5 de fevereiro e a passagem ao Regime Não Presencial para todos os ciclos
e anos de escolaridade a partir de dia 8 de fevereiro.
Assim, neste início de semestre, foi necessário atualizar o “Plano de Aprendizagens SeR+ em
2020/2021”, onde estão previstos os vários Regimes de Funcionamento (Regime Presencial,
Misto e Não Presencial), ativando a parte relativa ao Ensino@Distância (E@D). À instituição
Escola compete assegurar a manutenção do processo de aprendizagem dos seus alunos, mas
também, um apoio e contacto que se quer de proximidade e de continuidade na ligação
emocional de todos os atores do processo educativo.
O “Plano SeR+ em 2020/2021” está em consonância com os princípios do Projeto Educativo do
Agrupamento Saberes em Rede (SeR+) e com o Projeto Novos Tempos para Aprender de todas as
escolas do concelho de Almada, pelo que se divulgam os seguintes documentos:
- Resolução dos Diretores da Área Pedagógica de Almada;
- “Plano SeR+ em 2020/2021” atualizado;
Linhas gerais do Plano SeR+@Distância:





Especificidade consoante os ciclos
Trabalho síncrono e assíncrono (oportunidade de interação com professores e colegas /
organização autónoma do estudo)
Organização semanal
Importância do DT

Os Educadores, Professores Titulares de Turma e/ou Diretores de Turma realizarão reuniões com
os Encarregados de educação, via Zoom, na segunda-feira, dia 8, para apresentação destes
documentos.
Numa época em que os vários SABERES têm de estar EM REDE, temos de SER+ solidários,
intervenientes, criativos, inovadores e capazes de articular competências para cuidar da
comunidade escolar. Alunos, professores, técnicos e famílias têm de unir esforços para manter
rotinas colaborativas, mesmo a distância, que permitam a continuação do desenvolvimento
harmonioso do processo de apropriação do Saber.
Acreditamos, que hoje, mais do que nunca, as diversas REDES, tanto as estabelecidas, como as
agora criadas, exigem de todos uma grande entrega, reinvenção e engenho para que, em
conjunto possamos construir um caminho nestes NOVOS TEMPOS PARA APRENDER.
Juntos vamos SER+ Daniel Sampaio!

