
 

 

Comunicado da Diretora 

 

Senhor(a)  

Encarregado(a) de Educação 

 

Apesar dos inúmeros avisos e recomendações enviados a diversos alunos e respetivos 

encarregados de educação, parece-nos que ainda persiste uma certa resistência ao E@D (Ensino 

a Distância).  

Incompreensivelmente, diversos encarregados de educação e, consequentemente, os 

respetivos educandos não encaram o E@D com o devido sentido de respeito e seriedade. 

Ora, se o contexto já é extremamente difícil – atendendo às circunstâncias que todos 

conhecemos – assim, torna-se ainda mais complexo. Caso não aconteçam mudanças neste tipo 

de atitudes, as consequências vão obviamente recair sobre os alunos que não realizarão as 

necessárias aprendizagens, imprescindíveis ao desenvolvimento do trabalho escolar das 

crianças e jovens – e do respetivo sucesso escolar. 

Para que o trabalho dos alunos possa ser eficaz, o ambiente onde os alunos trabalham não pode 

ser barulhento, não podem acontecer distrações de qualquer tipo, nem conversas paralelas com 

elementos estranhos às aulas. Os horários das aulas têm de ser cumpridos, os trabalhos têm de 

ser feitos, o material imprescindível às várias disciplinas deve estar acessível. Existem ainda 

casos de muitos alunos que não têm câmara ligada (o que dificulta substancialmente o trabalho 

dos professores) – os casos especiais devem ser comunicados aos professores (com 

honestidade).  

Por outro lado, está a ser difícil consciencializar algumas famílias de que este trabalho exige um 

esforço conjunto imperioso: para além da escola, a presença dos alunos e dos encarregados de 

educação é obrigatória, neste difícil processo. Muitos desculpam-se com fatores que a escola 

não pode resolver (os horários da vida familiar, a atividade profissional, a família, entre outros).  

Outro argumento é a falta de conhecimentos relativos ao manuseamento dos equipamentos 

informáticos - se é verdade que há situações complicadas (que reconheço) também é 

absolutamente fundamental que se verifique o devido empenho, e a vontade de querer 

trabalhar. Impõe-se que, caso existam dificuldades deste tipo (o manuseamento dos 

equipamentos informáticos ou das ferramentas necessárias - o GMeet ou a Classroom) – estas 

devem ser comunicadas à escola, via email (agrupamentoescolasscd@gmail.com e 

equipaapoio@escolas-santacombadao.pt ) ou ainda através do telefone (232 880 050).  



 

Desde que se iniciou o E@D (e mesmo antes, durante a interrupção – entre 22/janeiro e 

6/fevereiro) temos estado disponíveis para apoiar quer alunos, quer famílias na resolução das 

diversas questões que nos têm sido apresentadas (incluindo durante os fins de semana). 

Mais do que nunca, é necessária esta comunicação entre a escola e a família (que jamais poderá 

ser confundida com intenções intrusivas da escola na família) – o nosso único objetivo é apoiar 

o trabalho dos alunos e agilizar ou facilitar as condições necessárias para o efeito. 

 

Agradeço a atenção dispensada. 

A Diretora, Maria Madalena Dinis 

 


