
 

 

 

Rua Dr. Augusto Pires de Lima, 228 – 4785-313 TROFA 

Tel: 252490410  - Fax: 252490419 

Email: sa@aetrofa.com 

DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
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Comunicação Interna n.º 1819.20 

 

A Direção Geral da Saúde têm pedido rigor a lidar com a pandemia do COVID-19. 

Num momento em que as escolas se encontram com as atividades presenciais sus-

pensas adotamos para o seu educando a utilização de metodologias de ensino à dis-

tância que lhes permitirá dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem. 

Este apoio permitirá a todos os alunos manter contacto regular com os seus professo-

res e colegas, consolidar aprendizagens já adquiridas e desenvolver novas aprendiza-

gens. 

Para isso precisamos da sua ajuda: 

1. Supervisione o horário que os professores estabeleceram com o seu filho. 

Os professores das várias disciplinas vão contactá-lo, a si e/ou ao seu educando, por 

email ou outras ferramentas eletrónicas, para marcar tarefas escolares. Seguirão 

sempre que possível, o semanário/horário que tinham na escola. 

2. Pergunte ao seu educando, todos os dias o que foi feito e verifique se os trabalhos 

propostos foram realizados. 

3. Mantenha o contacto com os professores. O Diretor de Turma do seu educando 

continua, agora à distância, disponível para o atender. 

Utilize o email institucional que lhe foi atribuído no início do ano letivo. 

Recordatória: 

a) email do aluno – a+n.º cartão do aluno@aetrofa.com (ex. a00000@aetrofa.com) 

password aluno – AL_n.ºBI/CC do aluno (ex. AL_11111111111) 

b) email do enc. edu. – ee+n.º cartão aluno@aetrofa.com (ex. ee00000@aetrofa.com)  

password do enc. edu. – EE_n.º B/CC do aluno (ex. EE_11111111111) 

4. Lembre-se e lembre o seu educando que não está de férias. Aproveite os tempos 

livres entre as aulas para fazer leituras, muitas leituras de bons livros de que goste. 

Não hesite em contactar com a escola/Diretor de Turma. Este é um desafio de todos. 

Colabore com a escola. 

Trofa,16 de março de 2020 

O Diretor 

mailto:aluno@aetrofa.com
mailto:a00000@aetrofa.com
mailto:aluno@aetrofa.com
mailto:ee00000@aetrofa.com

		2020-03-16T20:50:45+0000
	PAULINO RODRIGUES MACEDO




