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Informação aos Encarregados de Educação – 3.º período – 19/20 
 

O Decreto-Lei Nº 14-G/2020 estabelece algumas normas do regime não presencial, 

nomeadamente: 

 

“É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, 
o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro, e demais normativos em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando 
os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das 
atividades propostas para as sessões assíncronas, nos termos a definir pela escola.” 
 

E ainda. 

 

“Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aluno deve ainda enviar os trabalhos 
realizados, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, devendo este garantir o 
registo das evidências para efeitos de avaliação sumativa final.” 

 

Neste 3.º período de ensino não presencial, importa esclarecer os encarregados de educação 

das situações sobre assiduidade dos alunos e contactos com os directores de turma ou 

professores/educadores titulares. 

Assim, e apenas durante esta situação atípica, será necessário alterar alguns procedimentos e 

adequá-los ao momento. 

 

1. O horário de atendimento dos DT mantem-se, agora por via não presencial, 

preferencialmente através do telefone ou do email, podendo o DT informar os 

encarregados de educação da alteração deste horário para outro que possa ser mais 

eficaz, uma vez que os professores estão todos em ensino à distância. 

2. O regime de assiduidade dos alunos mantem-se com as seguintes alterações: 

a) Por não existirem momentos síncronos marcados, o aluno só terá falta se durante 

cada semana não contactar com os respectivos professores. Neste último caso será 

averbada uma falta nas disciplinas lecionadas pelo professor ou professores que não 

receberam nenhum contacto, tendo por referência o horário original de cada turma, 

dado a conhecer em Setembro de 2019. 
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b) A justificação de faltas continuará a fazer-se por escrito, podendo neste 3º período 

ser feita também pelo telefone. Neste caso, o encarregado de educação assinará 

todos os documentos quando e se for possível regressar à escola. 

c) Consideram-se justificadas todas as faltas, desde que exista uma comunicação do 

encarregado de educação, seja via telefone, email, whatsapp ou outro meio 

electrónico. Devem considerar-se também justificadas as faltas comunicadas por 

correio enviado para o Agrupamento. 

3. O Agrupamento não recomenda o uso de plataformas de vídeo conferência devido à 

política de protecção de dados. Para que um professor utilize este meio é necessário 

autorização expressa dos encarregados de educação. 

 

Lisboa, 20 de Abril de 2020                                                            O Director 

                                                                                                              Luís Mocho 


