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COMUNICADO 

 
 

 

Suspensão das atividades letivas presenciais – 3.º período 

 

  

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, o 3.º período começa a 

14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor a modalidade de 

ensino à distância, tal como nas últimas três semanas do segundo período.  

No sentido de agilizar este ensino à distância, (até ao final do ano letivo) será dado a 

conhecer a todos os encarregados de educação via diretor de turma/professor 

titular de turma, o horário (re)definido para este período. Para universalizar e 

complementar o Ensino à Distância por meios digitais, haverá módulos de 

ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, 

disponível na TDT, por cabo e por satélite. A emissão do #EstudoEmCasa, nome 

atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos (das 09h às 17h50 

para diferentes anos letivos), com o novo horário da turma, arranca na segunda-

feira, 20 de abril.  

Ao longo desta semana até dia 20, como referido continuamos com a modalidade 

já existente, podendo os encarregados de educação consultar o horário do 

#EstudoEmCasa (televisão) para o JI e do 1º ao 9º ano na página web 

(www.aeairaes.pt). 

Como habitualmente teremos a avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos 

será atribuída uma nota no final do ano (tendo em conta as circunstâncias 

específicas do trabalho realizado ao longo do ano e as aprendizagens desenvolvidas 

no 3.º período).  

Manter-se-á ativo, desde que solicitado, o apoio excepcional aos pais que tenham 

de ficar em casa para assistência aos filhos menores até aos 12 anos. 

Se as atividades presenciais forem retomadas (c/ normas de higienização e 

distanciamento social), apenas serão para o 11.º e 12.º anos e somente para as 
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disciplinas cujas provas finais são necessárias para o acesso ao ensino superior; nas 

outras disciplinas o ensino continuará a ser feito à distância. Mesmo que este cenário 

venha acontecer os alunos podem não participar nas atividades presenciais por 

opção manifesta dos encarregados de educação, não constituindo falta 

injustificada. 

 

No que diz respeito às provas e exames: 

▪ Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano;  

▪ No ensino secundário serão realizados exames às disciplinas cujas provas finais são 

necessárias para o acesso ao ensino superior. Ou seja, o aluno só realiza os exames 

de que necessita para acesso ao ensino superior (assim, a nota do exame só releva 

para este efeito, não contando para a avaliação das disciplinas do ensino 

secundário);  

▪ As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em 

opção. 

Novo calendário de exames (Ensino Secundário): 

Conclusão das aulas 26 de junho 

1.ª fase 6 e 23 de julho 

2.ª fase 1 a 7 de setembro 

 

Ao longo do período iremos continuar a disponilibilazxar o serviço de refeição (nos 

moldes que temos realizado) e intensificar o correio interno (distribuição para os 

alunos que não possuiem recursos informáticos e acesso à internet). 

Agrupamento de Escolas de Airães, 13 de abril de 2020 

O DIRETOR 

 

(Prof. Jorge Morgado) 
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