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Orientações para o funcionamento das atividades não presenciais no 3.º 
período 

De acordo com as determinações do Ministério da Educação, durante o 3.º período as 
atividades serão não presenciais e vão desenvolver-se de forma síncrona e assíncrona. 

As sessões síncronas serão realizadas por Google Meet / Hangouts com o professor de 
cada disciplina e o convite para as sessões será colocado na sala de aula da turma no 
Google Classroom, de acordo com calendário a divulgar. 

As sessões assíncronas consistem em trabalhos/atividades que os alunos devem 
desenvolver, na sala de aula do Google Classroom, ao longo da semana e com prazos 
de entrega determinados pelos professores da turma. 

No 1.º Ciclo haverá sessões síncronas com o professor titular da turma, cujo horário 
será divulgado oportunamente. 

No 2.º e 3.º Ciclo cada turma terá uma sessão síncrona semanal por disciplina, com 
exceção das disciplinas identificadas nos horários da turma que serão quinzenais. 
Todas as semanas haverá uma sessão síncrona realizada pelo Diretor de Turma que 
acompanhará os trabalhos dos alunos. 

Esta modalidade de ensino à distância será complementada com 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, arranca na segunda-
feira, 20 de abril, para os 1º, 2º e 3º ciclos. 

No ensino secundário, 10.º, 11.º e 12.º anos, cada turma terá uma sessão síncrona 
semanal na maioria das disciplinas, com exceção das disciplinas bienais nos 10.º e 11.º 
anos, e das disciplinas trienais no 12.º ano que terão duas sessões síncronas semanais. 
Todas as semanas haverá uma sessão síncrona realizada pelo Diretor de Turma que 
acompanhará os trabalhos dos alunos. 

Relativamente aos 11.º e 12.º anos, havendo novas orientações para ensino presencial 
serão divulgadas. 

Para as sessões síncronas, o aluno apenas precisa de um equipamento (PC/Tablet ou 
Telemóvel) com acesso à internet. Os alunos que não possuem estes equipamentos 
e/ou acesso à internet devem entrar em contacto com o respetivo diretor de turma. 

Os horários das sessões síncronas serão divulgados brevemente através da página 
eletrónica do agrupamento. 

Todas as sessões síncronas terão início no dia 20 de abril. 

Na semana de 14 a 17 de abril, as atividades decorrerão nos moldes das duas últimas 

semanas do 2º período. 

AEAS, 10 de abril de 2020                                                                                          A Diretora, 

                                                                                                                                   Margarida Teixeira 


