
Caríssimos(as) Encarregados(as) de Educação.

Já temos condições para avançar com algumas informações importantes relativas ao ano letivo 2021/2022.

Iniciámos este ano com novos desafios, que acreditamos, em conjunto e com a colaboração de todos, estamos
e conseguiremos dar resposta.

No sentido de clarificar aspetos organizacionais para o funcionamento das AEC, tendo em conta a situação
pandémica atual, vimos por este meio informar que:

- As AEC funcionarão dentro dos horários definidos pelo Agrupamento, com o desenvolvimento das
atividades previstas;

- De acordo com o previsto na legislação, sendo que as Atividades de Enriquecimento Curricular
constituem-se como momentos de caráter lúdico, que devem orientar-se para o desenvolvimento da
criatividade e das expressões. pretendem-se desenvolver atividades com uma intencionalidade
pedagógica significativa;

- Para além das Atividades previstas, existirão, para já, três atelier´s. Atelier de Ciências Experimentais,
Atelier de Leitura e Atelier de Xadrez que funcionarão num regime de rotatividade, para todas as turmas
do Agrupamento.

- Todos os Técnicos das AEC’s cumprirão os respetivos planos de contingência previstos pelos
Agrupamentos;

- As Atividades serão sempre desenvolvidas privilegiando o espaço exterior quanto possível, com
propostas continuando a promover o distanciamento físico;

- Os horários estão organizados tendo em conta o agrupamento dos alunos por turma, evitando, sempre
que possível, e dependente do número de alunos por turma, a partilha do mesmo espaço físico por
alunos de mais do que duas turmas diferentes;

- Todos os grupos são organizados seguindo as recomendações da DGS, agrupados por coortes (grupo
organizado de pessoas que partilham características, atividades e eventos comuns), ou “bolhas”,
prevendo um número máximo de alunos no caso de haver necessidade de duas turmas partilharem a
mesma sala, promovendo o distanciamento entre os grupos de turmas diferentes;

- Os Técnicos das AEC contribuirão para a organização e desfasamento da saída dos alunos.

De modo a evitar aglomerações em reuniões presenciais, no sentido de dar resposta a qualquer questão dos
Encarregados de Educação, sobre o desenvolvimento das AEC, foi criada uma sala de reuniões virtual, que
estará disponível no próximo dia 15 de outubro, das 17:20h às 18:20h.

Para aceder à sala de aula virtual deve seguir as seguintes instruções:

1.º - Entrar no site: www.aecmoita.com;

2.º- Clicar no endereço que é apresentado no site, para entrarem na sala virtual - A plataforma utilizada será o
aplicação “meet”, da google;

3.º- Ao aceder à sala, manter o microfone desligado e, se possível, a camera ligada . Pedir

permissão para falar clicando no botão “levantar a mão” e só ligar o microfone após indicação do
Professor;

Certos da vossa melhor compreensão e colaboração em prol da segurança e qualidade da educação dos vossos
educandos.

Subscrevemo-nos com a maior consideração.

O Coordenador da AEC's

http://www.aecmoita.com/

