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PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19

NOTA INFORMATIVA 12 – 19.04.2020

Informam-se os alunos e encarregados de educação que a partir do dia 20 de abril iniciarão as emissões
#EstudoEmCasa. Os conteúdos do #EstudoEmCasa serão transmitidos através dos canais: • RTP Memória: TDT –
posição 7; MEO – posição 100; NOS – posição 18; Vodafone – posição 17; Nowo – posição 13 e em
https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos individualizados) Brevemente, será
ainda disponibilizada uma App. Anexa-se a grelha de programação.

Abaixo disponibilizamos algumas informações da responsabilidade da Direção-Geral da Educação. Mais informação
em https://www.dge.mec.pt/noticias/estudoemcasa e https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/.

O que é o #EstudoEmCasa?
O #EstudoEmCasa é um conjunto suplementar de recursos educativos para o Ensino Básico com conteúdos
organizados para diferentes anos de escolaridade. Estes conteúdos pedagógicos temáticos fazem parte das
aprendizagens essenciais do 1.° ao 9.° ano, e são agrupados da seguinte forma: 1.° e 2.° anos, 3.° e 4.° anos, 5° e 6.°
anos, 7.° e 8.° anos e 9.° ano.

A quem se destina o #EstudoEmCasa?
Destina-se, primeiramente, a alunos sem conectividade e/ou equipamento informático. Contudo, o conjunto de
recursos educativos disponibilizados poderá também ser utilizado por outros alunos, nunca se constituindo como
forma autónoma de desenvolver aprendizagens integrais no Ensino Básico.

Onde pode ser obtida informação adicional para identificação dos blocos pedagógicos e das sugestões de
atividades?
Em

articulação

com

as
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televisivas,

a

Direção-Geral

da

Educação

disponibiliza

o

site https://apoioescolas.dge.mec.pt/eec, no qual ficarão disponíveis, por anos e disciplinas, a identificação das aulas,
as Aprendizagens Essenciais trabalhadas em cada um dos blocos educativos e as sugestões de atividades que poderão
ser complementares às tarefas que os professores definam no trabalho com os seus alunos. Estas indicações sobre
cada aula serão disponibilizadas até quarta-feira da semana anterior à emissão.
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