AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS
V. N. de Gaia

Esclarecimento sobre Equipamentos
Informáticos/Auscultação aos Pais e Professores
No seguimento do Formulário "Equipamento Informático - Auscultação aos EE" enviado a
todos os pais/EE e Professores do Agrupamento, e tendo em conta quer as respostas recebidas,
quer os vários e-mails rececionados, cumpre-nos fazer os seguintes esclarecimentos:
1. Este formulário tinha como principal objetivo, dando cumprimento ao previsto no nosso Plano
de Ensino à Distância, "conhecer a realidade do nosso Agrupamento para um eventual ensino à
distância."
2. Com este formulário, pretendemos saber se há computador, com câmara e micro, e internet,
em casa, para o aluno poder assistir às aulas online e realizar as atividades solicitadas.
3. Os resultados deste formulário nada têm a ver com a entrega/empréstimo de portáteis e
internet aos alunos e professores, no âmbito do tão aguardado Plano de Transição Digital,
promovido pelo Ministério da Educação.
4. Sobre o Plano de Transição Digital, a Direção ainda não recebeu nenhuma informação.
5. Neste momento, a Direção dispõe de um número muito reduzido de equipamentos, para
poder emprestar a professores e/ou alunos.
6. Sabemos que há famílias com vários elementos em teletrabalho e com poucos equipamentos.
7. O Diretor de Turma, Professor Titular/Educadora irá validar/confirmar, com a ajuda dos pais
e alunos, a informação recebida através do referido formulário.
8. À semelhança do ano letivo transato, iremos lançar uma campanha de solidariedade para
angariação de equipamentos e também solicitar ajuda à Câmara Municipal e Junta de Freguesia
de Mafamude, para que consigamos ajudar/ligar todos os que necessitam.
9. Os equipamentos que conseguirmos adquirir serão entregues, prioritariamente, aos alunos
mais carenciados e que não disponham de nenhum equipamento em casa.
10. Finalmente, aproveitamos o momento para solicitar a V. ajuda no sentido de
disponibilizarem

material tecnológico (computador, tablet,

hotspot...) que não

necessitem para emprestarmos a alguns alunos e, assim, poderem ter acesso às aulas
à distância.

Esperando ter esclarecido, contamos com a V. compreensão e colaboração.

Vila Nova de Gaia, 31 de janeiro de 2021
A Diretora
Maria Manuela Vieira Machado

