MENSAGEM AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Informam-se os Senhores Encarregados de Educação de que todos os educadores e
professores deste Agrupamento de Escolas continuam a sua tarefa de educação
embora com a utilização de ferramentas e metodologias diferentes das habituais,
habituais
devido ao período que se vive e que tem sido amplamente divulgado pela
comunicação social.
Desde o dia 16/03, dia do encerramento das escolas, os professores têm trabalhado
para
ara organizar um processo que lhes permita continuar a apoiar e a desenvolver as
competências dos seus alunos.
A partir desta data, os alunos serão acompanhados através dos canais de comunicação
que lhes forem transmitidos pelas educadoras, pelos professores titulares e diretores
de turma de modo a que possam continuar a fazer a sua aprendizagem, com a
disponibilização de tarefas e a possibilidade de colocarem dúvidas e terem “feedback”
para as ultrapassarem porque nem professores nem alunos se encontram de férias.
Através da página da Escola “esjaloures.org” continuaremos a informar a comunidade
educativa sobre os aspetos mais relevantes relativos ao funcionamento do
Agrupamento e às medidas implementadas para ultrapassarmos, em conjunto, o
desafio, sem precedentes, que nos é colocado. Pelo e-mail
mail oficial do Agrupamento
A
esjaloures@esjaloures.org daremos resposta às dúvidas que nos forem colocadas.
Queremos, ainda, apelar às nossas crianças e alunos que mantenham o distanciamento
social que é pedido pelas instâncias oficiais, de modo a evitar a propagação do novo
coronavírus – COVID-19 – que é uma ameaça global e que pode atingir qualquer um de
nós.
O sentido de responsabilidade deve ser partilhado por todos e a solidariedade é um
valor defendido pelas nossas escolas. Mais do que nunca, e na prática, ele
el é posto à
prova.
Contamos com todos e todos podem contar com o Agrupamento de Escolas José
Afonso, Loures.
Os melhores cumprimentos
A Diretora
Irene Louro
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