
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso 

 
 

Exmos.(as) Senhores(as) Encarregados(as) de Educação, 
 
 

Como já é do vosso conhecimento, durante este período de suspensão de aulas presenciais, 

devido à pandemia do COVID-19, o Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso reuniu 

todos os esforços para fazer chegar a informação a todos e permitir que os alunos fossem 

avaliados e que pudessem consultar as suas avaliações na plataforma GIAEonline. 

(Se eventualmente ainda não as consultou, por não se recordar da senha de acesso, ligue 

para o 253633338 e peça para falar com a secretaria da escola sede); 

 

Findo o segundo período, estamos a preparar o próximo com a definição do nosso Plano de 

Ensino à Distância (E@D) que, oportunamente, será divulgado a toda a comunidade. 

 

Estamos convictos que estes tempos de mudança serão enfrentados pelos nossos profissionais 

como mais um desafio para o futuro do ensino. Reconhecemos, ainda, que esta mudança nos 

envolve a todos e contamos com o apoio incondicional dos pais e encarregados de educação 

em todo este processo. 

 

Assim, deixamos quatro sugestões que vos poderão auxiliar na adaptação a esta nova realidade 

de ensino: 

 

• Esteja atento ao seu email/caixa de correio onde irá receber as orientações a transmitir 

ao seu educando 

• Defina o local de estudo, num ambiente tranquilo em que o seu educando possa estar 

concentrado na realização das suas tarefas 

• Os professores irão definir uma agenda de trabalho semanal, respeitando o horário da 

turma do seu educando. Tente acompanhar as tarefas realizadas, sem esquecer que as 

crianças e jovens também devem ter tempo para desenvolverem outras atividades de 

caráter mais lúdico 

• Mantenha-se em contacto regular com o diretor de turma/professor titular de 

turma/educador, para poder estar a par do progresso do seu educando 

 

Desejamos a todos uma Páscoa Feliz e com muita Saúde 

 

A Direção do AEPL 


