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Ex.mos Pais/ Encarregados de Educação e Queridos Alunos,
Conforme informação recente do Sr. Ministro da Educação, depois destes 15 dias de interrupção da atividade letiva,
serão retomadas todas as atividades escolares letivas e não letivas à distância, a partir de segunda-feira, dia 8 de
fevereiro. Assim, cumpre-me informar o seguinte:
1- No dia 8 de fevereiro, todos devem estar preparados para iniciar as atividades de acordo com o plano de ensino
à distância [https://www.iej.pt/docs/covid/plano_ead.pdf] e informar, até lá, o Diretor de Turma de qualquer
situação anómala;
2- No caso do pré-escolar, 1.º Ciclo, 5.º e 10.º anos, os Diretores de Turma agendarão para o dia 5, sexta-feira, uma
sessão por videoconferência com todos os Encarregados de Educação para explicar os procedimentos;
3- Conforme o plano de E@D, a escola irá disponibilizar conteúdos das disciplinas/módulos e respetivos exercícios
práticos, através da plataforma Moodle (https://moodle.iej.pt/) e manterá as aulas síncronas através do ZOOM
ou Google Meet. No 1.º ciclo irá utilizar-se a plataforma Google Classroom;
4- Os Diretores de Turma estarão disponíveis, no horário de atendimento, de modo a monitorizar a atividade dos
alunos, apoiar e esclarecer dúvidas com alunos e Encarregados de Educação;
5- O calendário escolar será também alterado, com a reposição destes dias de suspensão de atividade letiva no
Carnaval (15, 16 e 17 de fevereiro), na Páscoa (24 e 25 de março) e com uma semana de aulas no final do ano
letivo, a concretizar de acordo com o calendário de cada ciclo;
6- Os serviços da escola mantêm-se abertos com as restrições
previstas nas medidas governamentais. Para além disso, a escola
manterá todo o apoio necessário a alunos e Pais/EE com vista à
promoção do bem-estar psicológico e social. Poderá contactar-nos
sempre através do Diretor de Turma ou do site www.iej.pt, no
botão SOS IEJ
Termino, reforçando que a situação de saúde pública atual é muito
grave e devemos mantermos seguros e em casa. Continuo a confiar
que toda a comunidade IEJ faz parte daqueles que contribuem para a
redução do número de casos e para um regresso mais rápido à escola!
Votos de muita saúde e serenidade para todos!
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