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Caras(os) Encarregadas(os) de Educação,  

 

Antes de mais, desejo e espero que todos estejam bem de saúde, aí em casa. 

 

Depois gostaria muito de realçar a dedicação e o empenho que, quer os alunos, quer as suas famílias, têm, na sua 

esmagadora maioria, dedicado nas suas tarefas académicas, tendo em conta o inesperado e complexo estado de 

pandemia e de isolamento social que todos Nós, embora em espaços separados, estamos a vivenciar. 

O terceiro e último período que agora se inicia vai decorrer no quadro do Plano de Ensino à Distância da nossa escola 

que oportunamente vos foi dado a conhecer.  

A nossa escola está empenhada em prestar a todos os seus alunos e a todas as suas famílias um serviço educativo e 

um ensino com a melhor qualidade possível, tendo em atenção os atuais constrangimentos. 

Estou certo de que, todos juntos, vamos conseguir! 

As aulas, por norma, serão predominantemente assíncronas, permitindo, desta forma, que os alunos e a as suas famílias 

possam gerir melhor os seus horários e os meios à sua disposição como, por exemplo, o(s) seu(s) computador(es) e o 

seu acesso à internet, entre outros.  

Ainda sobre a realização de aulas à distância e a, consequente, disponibilização dessas aulas aos alunos inscritos, 

exclusivamente, na respetiva turma e na respetiva disciplina, percebendo o contexto atual, com a necessidade de 

estabelecer procedimentos pedagógicos alternativos, enquanto Diretor da escola, chamo a Vossa atenção para o 

potencial impacto que esses procedimentos poderão ter nos direitos, sobretudo, à proteção de dados pessoais, bem 

como à reserva da intimidade da vida privada dos alunos, das suas famílias e, de igual modo, dos professores e das 

suas famílias.  

Nesta conformidade, sensibilizo as famílias para o papel importante que os Pais e Encarregados de Educação têm na 

proteção de dados dos seus filhos e educandos, mas também e, neste caso em concreto das aulas à distância, sejam 

elas síncronas ou assíncronas, na proteção de dados dos professores, sobretudo no que diz respeito à proibição da 

gravação de eventuais, vídeos ou fotografias, em qualquer circunstância, bem como a sua partilha, seja em que 

circunstância for. 
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Mais sensibilizo e informo as famílias que o código que receberam, de acesso à plataforma e demais ferramentas 

Office365, deve ser unicamente utilizado pelo aluno, em concreto, ou pelo seu Encarregado de Educação, sendo que 

se recomenda, vivamente, que o mesmo não seja partilhado. 

É, também, por este motivo, que solicito a todos os Pais e Encarregados de Educação que me enviem, através do 

respetivo Diretor de Turma, por e-mail, o documento em anexo, devidamente assinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 
O Diretor 

 

António Júlio de Jesus Roque 

 


