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Centro de Ensino e Língua Portuguesa 
 

Comunicado 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação 
 

Vimos pelo presente informar que, conforme previsto no calendário escolar, as atividades 

letivas vão ser retomadas na próxima terça-feira, dia 14 de abril. 

Contudo, dadas as circunstâncias absolutamente excecionais que estamos a viver, 

decorrentes das medidas de emergência adotadas pelas autoridades governamentais face à 

pandemia que assola o mundo, o 3.º período letivo irá decorrer de forma muito diferente do habitual. 

Tendo em atenção as orientações dadas pelo Ministério da Educação e as medidas 

anunciadas pelo Senhor Primeiro Ministro, Dr. António Costa, na comunicação televisiva de 08 de 

abril, elaborámos um Plano de Ensino a Distância que integra atividades tanto síncronas como 

assíncronas, utilizando vários recursos tecnológicos que nos permitirão, pais e professores, 

acompanhar os nossos alunos nas suas aprendizagens até ao final do ano letivo. 

É um grande desafio, que comporta mudanças muito rápidas e exigentes, que só poderá ser 

bem-sucedido com a colaboração e o empenho de todos. 

Prevemos que, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de abril, comecem a ser enviadas, 

pelos professores titulares ou pelos diretores de turma, indicações detalhadas sobre os 

procedimentos que serão adotados nos diversos ciclos de ensino, designadamente, a organização 

do trabalho a desenvolver, os horários das sessões síncronas e assíncronas, as atividades a 

desenvolver semanalmente pelos alunos nas diversas disciplinas, os circuitos de comunicação, etc.. 

Para que essas informações possam chegar aos pais e encarregados de educação e aos 

alunos, é fundamental que os endereços eletrónicos estejam atualizados e as credenciais de acesso 

à Plataforma GIAE, ativas. Pedimos, por isso, que contactem os professores titulares ou diretores de 

turma, caso necessitem de apoio para o efeito. 

Com a força de todos, vamos ultrapassar as dificuldades que naturalmente irão surgir e 

assegurar a continuidade, tão tranquila quanto possível, do processo educativo dos nossos alunos. 

Aproveitamos a oportunidade para desejar a toda a comunidade educativa uma feliz Páscoa, 

em segurança. 

 

Luanda, 11 de abril de 2020 

 

A Diretora Pedagógica 
 

Helena Melo                      

 

  


