Estimado(a) Encarregado(a) de Educação,

Espero que se encontre de perfeita saúde.
No dia 8 de fevereiro, segunda-feira próxima, face à suspensão da atividade escolar presencial,
vai ter início o ensino a distância.
Para isso, o AEFHP – Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, atualizou o seu Plano de Ensino
a Distância – PE@D.
Este plano encontra-se no site oficial do AEFHP: www.aefhp.pt e nas redes sociais do
agrupamento.
Importa, por isso, dizer que o papel do encarregado de educação em todo este processo é
absolutamente nuclear para o sucesso do plano e, bem assim, para o sucesso escolar e para a
qualidade do sucesso educativo do(s) seu(s) educando(os).
Assim, em conjunto peço-lhe que:
Faça um acompanhamento diário das tarefas escolares do(s) seu(s) educando(s) (não significa
ter de ensinar, mas garantir o cumprimento das tarefas ou ajudar se tem/têm dificuldades);
Estimule no(s) seu(s) educando(s) a autonomia e responsabilidade na realização das tarefas
escolares;
Ajude na gestão e na utilização dos meios tecnológicos existentes no seio familiar, de forma a
garantir a participação dos vossos educandos nas atividades e a interação com os professores;
Esteja atento à comunicação do Diretor de Turma / Professor Titular de Turma/Grupo e
estabeleça também contacto, dando feedback do processo de E@D e na identificação de
situações anómalas;
Assegure que o(s) seu(s) educando(s) cumpre o horário de estudo diário e o horário escolar
estabelecido, colaborando na prevenção do absentismo;
Dê sugestões de melhoria e seja compreensivo com esta mudança “abrupta” do
funcionamento da Escola;
Valorize o trabalho dos docentes e estimule esta prática de E@D;
Controle a execução de atividades estimulantes/distratoras (jogos de computador/telemóvel,
etc), sobretudo durante o horário de trabalho escolar definido, mantendo o empenho e a
participação do aluno nas atividades escolares.
O AEFHP conta com o seu empenho e com a sua participação.
Saúde,

Covilhã, AEFHP, 5 de fevereiro de 2021,
Rogério Monteiro, Diretor do AEFHP

