AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO
PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19

NOTA INFORMATIVA 6 – 18.03.2020
No âmbito do Plano de Contingência do AE Álvaro Velho informam-se os encarregados de educação do seguinte:

Serve o presente para informar sobre três assuntos de particular importância dado o contexto atual e no decorrer do
Plano de Contingência do AE Álvaro Velho, a saber:
- Inquérito aos encarregados de educação para avaliar as condições domiciliares para ensino à distância;
- Divulgação do Banco de Planos de Estudo para todas as turmas do AE Álvaro Velho;
- Informação sobre as avaliações finais de 2º período;
---INQUÉRITO
No sentido de recolher informação vital que permitirá à Direção estabelecer um possível plano de ensino a distância
para os nossos alunos, solicitamos a todos os EE que preencham o questionário cujo link foi enviado via e-mail (caso
não tenha recebido solicitamos que aceda ao Inovar Consulta e atualize com um endereço de e-mail válido).
O questionário visa verificar quais as condições que os nossos alunos terão no seu domicílio para um possível ensino à
distância. A sua resposta é muito importante dado que a análise dos resultados permitirá informar a possível decisão
sobre como os alunos poderão desenvolver à distância as suas aprendizagens no 3º período.
O inquérito demorará cerca de 2/3 minutos a responder. Solicitamos que apenas responda ao mesmo uma vez.
------PLANOS DE ESTUDO
No seguimento do compromisso assumido na nossa anterior comunicação aos EE via e-mail, já se encontram a ser
disponibilizados no Portal do Agrupamento os planos de estudo para todas as turmas do nosso Agrupamento (do PréEscolar ao 9º ano). Dado o volume de planos de estudos a publicação ainda se encontra em atualização (faltando
apenas neste momento os planos de estudo das turmas de 9º ano – que ocorrerá durante a tarde de hoje).
No espaço de 4 dias, mais de uma centena de professores elaboraram planos de estudo para cada
ano/turma/disciplina. Poderá consultar os mesmos acedendo ao link abaixo e depois selecionar a escola – ano – turma
do seu educando.
https://www.alvarovelho.net/index.php/recursos/planos-de-estudo
-----

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS

INFORMAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO 2º PERÍODO
O AE Álvaro Velho irá cumprir a calendarização habitual relativamente às avaliações de 2º período. Isto significa que,
previsivelmente, no dia 3 de abril serão divulgadas as notas finais de período.
Caso se mantenham as recomendações da DGS, não serão afixadas pautas. Assim sendo, deverá tomar conhecimento
da avaliação do seu educando através do Inovar Consulta. O link para acesso e para o ficheiro de ajuda encontram-se
abaixo:
https://inovar.alvarovelho.net/consultaalunos/app/index.html#/login
https://www.alvarovelho.net/images/PDFs/ACESSO.INOVAR.CONSULTA.SIGE.pdf
--------

Aproveitamos a oportunidade para reforçar que tudo faremos o que estiver ao nosso
alcance para apoiar as famílias da nossa comunidade educativa, neste contexto de enorme
dificuldade e incerteza.

Lavradio, 18 de Março
A DIREÇÃO
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