
 

                                                                                

 

 
 
             

INFORMAÇÃO 
Guimarães, 11 de abril de 2020 

 
Assunto: INFORMAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR | Início do 3º Trimestre  
 

Como é do domínio público, o mundo enfrenta um desafio sem precedentes, que está a interferir 
muito nas nossas vidas. Todos os países se debatem, diariamente, com situações que todos queremos ver 
ultrapassadas o mais rápido possível. Portugal, felizmente, é visto por muitos como um exemplo, pois tem 
conseguido reagir de uma forma muito eficaz a todos os problemas que nos têm surgido. Os portugueses 
têm sido inexcedíveis no cumprimento das orientações da DGS e do Governo.  

Neste contexto, a Escola Cidenai também tem pautado a sua organização de uma forma ímpar e 
muito eficaz. Como sabem, desde sempre, a Cidenai tomou medidas internas para sensibilizar a 
Comunidade Escolar para o risco de contágio; antecipou o encerramento da Escola; começou 
imediatamente a estudar a possibilidade de fazer Ensino à Distância; dotou os seus professores de 
formação e ferramentas que garantiram o retomar das aulas a 23 de março. 

A Escola Cidenai adaptou-se e criou soluções que permitem prosseguir a Formação, a ocupação 
dos alunos e a continuidade do pagamento dos apoios financeiros. 

Os alunos e famílias têm reagido muito bem a esta nova fase e estão todos de parabéns. Sabemos 
que alguns alunos não têm as condições técnicas ideais em suas casas, mas isso nunca será impedimento 
para continuarem a participar e a aprender. Temos a certeza que chegamos a 100% dos alunos da Escola; 
conseguimos interagir com todos os alunos através da internet, do telemóvel ou dos correios. 

Assim sendo, a 13 de abril de 2020 iniciaremos o 3º trimestre, com a medida da “Formação à 
Distância”, e garantimos que vamos fazer tudo para terminar o ano letivo, com o cumprimento dos Planos 
de Formação e trabalhando para dotar todos os alunos do Perfil de Desempenho de cada curso. 

Para isso, precisamos que todos cumpram as regras de assiduidade e pontualidade, bem como 
participem, a tempo inteiro, nas aulas à distância, realizem as tarefas propostas pelos professores. Além 
do cumprimento do Regulamento da “Formação à Distância”, os alunos devem ter atenção nos seguintes 
pontos: 

- Serão garantidos Apoios Financeiros apenas aos alunos que participarem nas aulas;  
- Os alunos devem cumprir o horário definido, ser assíduos, pontuais e participativos em todos os 

momentos de aula (registaremos faltas a partir de 16 de abril); 
- Os professores adaptarão as aulas e as avaliações às condições específicas e técnicas que cada 

um tem em sua casa; 
- Os Critérios de Avaliação do 3º trimestre vão valorizar a participação oral e a presença na 

totalidade da aula; 
-Os Orientadores Educativos estarão em contacto ainda mais frequente com os formandos e seus 

encarregados de educação, fazendo a ligação com a restante Equipa Educativa; 
- A Direção da Escola estará atenta a todo o processo, promovendo uma formação de qualidade, 

garantindo os apoios financeiros a quem tiver direito, trabalhando para encontrar e promover práticas 
letivas mais inovadoras e criativas, nesta nova fase todos queremos que passe depressa. 

  
Até breve! 
Um abraço para todos e fiquem bem!!! 

 
O Diretor Pedagógico, 
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