
 

 

 

Comunicado aos Encarregados de Educação - acompanhamento não presencial aos alunos a faltar 

por isolamento profilático. 

 
 

O Conselho Pedagógico, reunido extraordinariamente a 6 de janeiro de 2022, aprovou o seguinte 

modelo de apoio aos alunos a faltarem por isolamento profilático no âmbito da Covid-19: 

1. Os alunos do 1.ºciclo que se encontrarem a faltar por isolamento profilático terão acesso a uma 

aula por dia (matemática ou português) com a respetiva turma. Os trabalhos/ atividades serão 

enviadas atempadamente pelo professor titular. Durante o tempo letivo das 14h às 14h:30min  

terão esclarecimento de dúvidas na sala do moodle com o professor de apoio. 

2. Os alunos do 2º,3º CEB e Secundário que se encontrarem a faltar por isolamento profilático 

terão acesso à aula que se encontra a decorrer na sala de aula da respetiva turma. 

3. Para o efeito previsto no ponto anterior os Encarregados de Educação (EE) enviam, de imediato, 

a declaração justificativa do isolamento profilático (emitida pelo SNS24, pelo médico de família 

ou pela Autoridade de saúde Local) ao Professor Titular de Turma/Diretor de Turma. 

4. Os alunos abrangidos por esta modalidade encontram-se sujeitos ao cumprimento das regras 

do Regulamento Interno e incorrerão em infração disciplinar caso a conduta não seja adequada 

ao contexto aula. 

5. Os EE são responsáveis pelo cumprimento das regras por parte dos seus educandos: não é 

permitido gravar ou difundir a aula disponibilizada. 

6. A aula a que o aluno acede na plataforma moodle é concebida e implementada em regime 

presencial – permitirá ao aluno, que se encontra em casa, acompanhar a atividade letiva, mas 

limita a interação com o grupo turma, tendo acesso exclusivamente à zona do quadro e da 

secretária do Docente.  

7. Um aluno que não adira a esta modalidade de acompanhamento do processo educativo não 

tem direito a qualquer reforço alternativo de recuperação de aprendizagens. 

8. Excluem-se do ponto anterior os alunos cujo isolamento decorra de terem testado positivo e as 

condições de saúde não permitam o acompanhamento das atividades letivas. 

9. Estas medidas são de carácter extraordinário no âmbito da pandemia Covid-19. 

Gafanha da Nazaré, 7 de janeiro de 2022 

A Diretora, 
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