Ensino não presencial – Recursos e apoios disponíveis
Divulgação à Comunidade Escolar

Na sequência da determinação da suspensão das atividades letivas e da passagem ao regime não
presencial a partir de 8 de fevereiro, comunica-se que, paralelamente ao plano de intervenção do
Agrupamento destinado a cada ciclo de escolaridade e divulgado pelos docentes responsáveis pelas
turmas e na página do Agrupamento em www.egn.pt , se encontram disponíveis as seguintes
modalidades de apoio:
1. Serviço de Acolhimento: O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré está integrado na rede
de escolas que promovem o acolhimento dos filhos (até aos 12 anos de idade) ou outros
dependentes a cargo dos trabalhadores cuja mobilização ou prontidão para o serviço obste a que
prestem assistência aos mesmos.
1.1 Para o efeito previsto no ponto anterior encontram-se abertas a Escola Básica da Chave e a
Escola Básica da Gafanha da Nazaré.
1.2 Os alunos em situação de acolhimento beneficiam:
1.2.1 Da componente de apoio à família, numa articulação entre o Município de Ílhavo e a
Associação de Pais da EB da Chave.
1.2.2 Do serviço de refeições assegurado pelo Município de Ílhavo.
1.2.3 De acompanhamento por pessoal docente e/ou não docente do Agrupamento.
2. A partir do dia 8 de fevereiro, data de início da modalidade de ensino não presencial os alunos,
em situação de acolhimento, cumprirão o plano de ensino à distância da escola de origem e serão
acompanhados por pessoal não docente.
3. A atividade letiva presencial encontra-se suspensa sendo aplicados os diferentes planos de
ensino à distância, divulgados à comunidade escolar.
4. Acrescem aos planos referidos no ponto anterior as seguintes modalidades de apoio1:
5.1 Serviço de alimentação, através da distribuição de cabazes, pelo Município de Ílhavo, aos
alunos subsidiados e a outras situações identificadas.
5.2 Apoio dos Serviços de Psicologia, preferencialmente, através da via digital, para todos os
ciclos de escolaridade.
5.3 Intervenção da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.
5.4 Apoio do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
5.5 Serviços das Bibliotecas Escolares e da Biblioteca Municipal.
5.6 Radar – Programa de Apoio à Comunidade Educativa – Município de Ílhavo.
5.7 Reforço da componente de Educação Físico-Motora através da intervenção dos professores
coadjuvantes, no âmbito do projeto implementado no 1º CEB, com o patrocínio do Município
de Ílhavo.
5.8 Reforço do acesso à internet através da disponibilização de hotspots pelo Município.
5.9 Empréstimo de computadores portáteis por parte do Município e do Agrupamento (a alunos
subsidiados, priorizados por ciclo de escolaridade).
1

As dúvidas relativas a estes serviços devem ser apresentadas aos respetivos Educadores, Professores
Titulares de Turma e/ou Diretores de Turma.
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5.10 Empréstimo de câmaras disponibilizadas na sequência de doação de empresas, Associação
de Pais da Escola Básica e Secundária e Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.
6. Como complemento ao plano de ação de ensino à distância delineado pelo Agrupamento para
os diversos ciclos de escolaridade, os pais/EE da Educação Pré-escolar e do 1º CEB podem ainda
rentabilizar os programas televisivos ZigZag na RTP2 e o #Estudo em Casa, na RTP Memória e RTP
play, assim como a plataforma educ@ra em que os alunos se encontram inscritos.
7. O programa #Estudo em Casa, na RTP Memória e RTP play, também abrange o 2º e 3º Ciclos de
escolaridade e deve ser encarada numa perspetiva de complementaridade à ação dos docentes.
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