Caros Encarregados de Educação
Na sequência da decisão governamental de proceder à suspensão das atividades com alunos nas
escolas, no período compreendido entre 16 de março a 13 de abril, a ESQM definiu as medidas
e procedimentos mais urgentes e imediatos a adotar pela escola e seus profissionais.
1. A escola, direção, professores e todos os seus profissionais, estão absolutamente
comprometidos na adoção das medidas que permitam combater a propagação da pandemia da
COVID-19, conter o desânimo e o alarmismo e gerar confiança no trabalho que está a
desenvolver-se nas escolas, neste período de confinamento.
2. A excecionalidade do momento que vivemos, que poderá até afetar a nossa vida mais do que
imaginávamos ou desejaríamos, impôs-nos, nestas duas últimas semanas, a criação das medidas
possíveis para promover o trabalho à distância e, assim, cumprir o nosso papel com a elevada
dedicação que colocamos no processo de ensino e aprendizagem. Era imperioso continuar a
manter contacto com os alunos, fazendo-lhes chegar tarefas ou proporcionando-lhes atividades
à distância, com a maior qualidade possível, minimizando a instabilidade criada pela situação
atual. Foi um período de adaptação para todos, que sofrerá os devidos ajustes.
3. Apesar da suspensão das atividades com os alunos na escola, torna-se necessário, para não
defraudar as expetativas criadas com o trabalho que alunos e professores desenvolvem desde
o início do ano, incluindo estas duas últimas semanas, realizar o balanço da avaliação
intermédia, como estava previsto, uma vez que a Escola se encontra em organização da
avaliação semestral.
4. A apreciação intermédia sobre cada uma das disciplinas encontra-se, assim, disponível, a
partir do dia 6 de abril, no INOVAR Consulta, como habitual, cujo acesso é feito através da
Página da Escola, como sabem.
5. Agradecemos a colaboração e compreensão de todos os Pais e Encarregados de Educação (e
o reconhecimento que muitos expressaram) e apelamos à vossa ajuda, resiliência e serenidade
no acompanhamento dos vossos educandos. Ajudar a manter espaços de interação e convívio,
rotinas (estudar, ler, tarefas do dia-a-dia) e ocupação do tempo, é essencial. Sabemos que não
é fácil também.
6. Continuaremos a envidar todos os esforços para que os alunos e as suas famílias possam
confiar no trabalho que se realiza no momento e naquele que se está a projetar para o próximo
trimestre. Procuraremos as adequadas respostas pedagógicas e administrativas para as questões
que se vierem a colocar, neste período conturbado que vivenciamos.
7. Estamos a trabalhar para a implementação de um plano de ação, para o desenho e
operacionalização de tarefas, decidindo um modelo facilitador das aprendizagens, que permita
a orientação educativa dos alunos, o esclarecimento de dúvidas, procurando a equidade e
minimizando as desigualdades que, porventura, poderão ser agravadas com a situação vivida.
Voltaremos ao vosso contacto para dar conta do que estamos a planear.
8. Dentro dos recursos disponíveis (e dos que estamos a tentar obter), o objetivo essencial será
manter a ligação dos alunos à escola e ao grupo-turma, promover o seu bem-estar e segurança,
prevenindo situações de isolamento, incentivando a interajuda entre alunos, família e escola.
Trabalhamos todos os dias para lutar contra esta nova pandemia que tem provocado uma
crescente instabilidade emocional sendo necessário que todos possamos fazer o nosso melhor
para ajudar a ultrapassar este período difícil.
É este o nosso compromisso! Votos de boa saúde!
A Direção

