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De novo…

No ano letivo passado, o estado de emergência que se viveu e a necessidade de
encerramento dos estabelecimentos escolares, lançou a toda a comunidade educativa
inesperados desafios. Hoje, o novo estado de emergência determina que o ensino a distância
(E@D) seja uma realidade do dia-a-dia das nossas escolas.
Se num primeiro momento o surgimento do programa “Em Casa Também É TOP!” se
ficou a dever ao facto de se revelar necessário implementar uma ação organizadora
e motivadora da aulas não presenciais para alunos, encarregados de educação e
docentes, todos surpreendidos por uma realidade educativa completamente nova,
neste momento vamos avançar com o E@D e já não partimos do zero: já temos
experiência e a estrutura tecnológica a funcionar…
Contudo permanece a necessidade de apoiar a nossa comunidade educativa,
facilitando meios, organizando rotinas e uniformizando procedimentos.

A nossa missão…

Queremos ajudar a que, neste novo desafio educativo em que nos vemos envolvidos, cada
um dê responsavelmente o seu passo para se adaptar à realidade que é o E@D.
Esperamos que, como sempre tem sido apanágio do nosso agrupamento, este novo desafio
seja encarado com o mesmo entusiasmo com que gostamos de trabalhar nas nossas salas de
aula e, para isso propomo-nos a:

Mobilizar para a mudança, apelando à participação ativa de todos;
Envolver a comunidade, articulando com as direções, os professores e os pais;
Definir e concretizar as orientações pedagógicas, seguindo as determinações do
Conselho Pedagógico e dando voz aos coordenadores de ciclo/departamento/ano,
diretores de turma, conselhos de ano, equipas pedagógicas;
Apoiar e articular, promovendo junto dos pais a ultrapassagem de questões
técnicas de acesso dos alunos à Classroom e ao Meet e a partilha entre
professores através da formação inter pares “finp@”.
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