Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Telefone 253 662 338 * Fax 253 662 826

ANO LETIVO 2020/2021
COMUNICAÇÃO
De 01 de fevereiro de 2021
Destinatários: Pais/Encarregados de Educação
A renovação do Estado de Emergência a 28 de janeiro de 2021 determinou que as
atividades letivas serão retomadas a partir do dia 8 de fevereiro de 2021, em regime não
presencial.
Neste sentido, informo todos os Pais/Encarregados de Educação que o Agrupamento
de Escolas de Cabeceiras de Basto encontra-se em “modo de preparação” do Ensino a
Distância (E@D), realizando reuniões de Direção, Departamento/Subdepartamento,
Diretores de Turma, Professores Titulares de Turma, Conselhos de Turma, Serviço de
Psicologia e Orientação, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, entre outras.
Ao longo desta semana, os Educadores, Professores Titulares de Turma e Diretores
de Turma darão a conhecer aos Pais/Encarregados de Educação o horário das atividades do
grupo/turma depois de reformulados de acordo com o Plano de Ensino a Distância, bem
como todas as orientações e informações necessárias.
Assim, e com vista a assegurar o bom funcionamento e o sucesso do Ensino a
Distância e promover uma melhor interação pedagógica, solicito a todos os
Pais/Encarregados de Educação que façam todos os esforços para que os seus educandos
cumpram rigorosamente as orientações e realizem todas as tarefas propostas.
Mais informo, que vamos envidar todos os esforços para que nenhum aluno fique
excluído do processo de ensino e aprendizagem, recorrendo a diversas metodologias e
estratégias para superar as dificuldades que possam surgir.
Conto com a vossa inestimável colaboração para que, à semelhança do ano letivo
anterior, possamos contribuir para a eficácia Ensino a Distância.
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