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Face aos desafios que estes tempos nos apresentam, a EDUGEP tem-se apresentado aos seus parceiros, nas diversas áreas, como um interlocutor capaz de encontrar
soluções eficazes e de qualidade.
No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, desenvolvemos uma solução em linha com o que o Ministério da Educação fez para as atividades curriculares,
mantendo-se uma estrutura coerente e de familiaridade com o que os/as alunos/as de 1º ciclo têm com o #ESTUDOEMCASA, apresentando uma solução completa e
respeitando sempre as definições que nos são apresentadas em cada contexto educativo.
A nossa proposta de Atividades de Enriquecimento Curricular à distância está alicerçada na competência técnica da EDUGEP Digital Solutions e Escola de Programação
e na competência pedagógica e logística da EDUGEP Enriquecimento Curricular, tendo criado uma solução pensada de raiz e que começa a funcionar no dia 4 de maio
de 2020.
Esta oferta, tal como as AEC presenciais é totalmente GRATUITA!
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As AEC são atividades de oferta obrigatória e frequência facultativa pelo que a existência desta oferta online será indubitavelmente uma mais valia para os/as alunos/as
e estamos certos, será reconhecido pelos pais e encarregados/as de educação.
As atividades de enriquecimento curricular à distância, doravante designadas por #AECemCasa, estão organizadas em duas componentes autónomas, um website e
videoaulas, interligadas, mas autónomas e que podem ser frequentadas, consoante a opção dos pais e encarregados/as de educação.
Para poder usufruir das atividades o/a aluno/a deverá ter um dispositivo com ligação à internet e que poderá ser um PC, um tablet ou um smartphone, uma vez que
usaremos plataformas responsivas, ou seja, que se adaptam ao hardware existente.
Deverão também fazer a inscrição no tipo de atividades que pretendem, Website, videoaulas ou ambas. Os/as alunos/as do 3º e 4º ano deverão escolher apenas 3 das
atividades disponíveis para as videoaulas.
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O website, site exclusivo para o Agrupamento de Escolas é a porta de entrada para um “mundo virtual” que se organiza a partir das atividades que escolhemos com base
na sua adequabilidade a este ambiente específico.
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Criámos uma resposta educativa de caráter lúdico, que enriqueça as aprendizagens, apresentando uma opção para que os pais possam ter mais uma alternativa, com
valor educativo, para ocupar de forma significativa os/as seus/suas filhos/as.
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Seguindo a lógica definida pelo Ministério da Educação, organizámos as atividades para os alunos de 1º e 2º anos e para os alunos de 3º e 4º anos.

As atividades oferecidas são as seguintes para todos/as os/as alunos/as:
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Só para alunos/as do 1º e 2º anos teremos, ainda

implementado em articulação com a

Para os/as alunos/as do 3º e 4º anos teremos
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implementado em articulação com

Criámos também uma atividade transversal, de informática, para todos os anos, de
apoio à utilização dos conteúdos em suporte informático com um conjunto de vídeos,
atividades, fichas informativas e tutoriais que pretende ajudar os/as alunos/as e
encarregados/as de educação na utilização de recursos online.
Para cada uma das AEC, teremos 8 DESAFIOS apresentados à razão de 1 por semana, no website,
tendo sempre os seguintes componentes:
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1. Um vídeo em que será apresentado o desafio dessa semana e que terá diferentes formatos, mas será sempre uma atividade interessante e realizável com os recursos
que o aluno possa ter disponíveis em casa. Os vídeos serão produzidos
especificamente pela EDUGEP para esta oferta de #AECemCasa.

2. Atividades complementares ao desafio do vídeo e que podem ir desde links para
atividades a realizar online ou atividades em documentos que podem ser
descarregados e guardados localmente no equipamento utilizado.
3. Um chat que permitirá, em momentos definidos, colocar questões aos professores.

Podem, ainda, ser adicionalmente disponibilizados recursos complementares nos formatos que se considerem mais adequados.

Estas componentes farão parte da oferta universal de #AECemCasa.
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A segunda componente, as videoaulas, será implementada com recurso à plataforma ZOOM que a EDUGEP já utiliza com inegável sucesso há algum tempo, inclusive
na CAF virtual em alguns agrupamentos de escolas. Teremos sessões semanais de 30 min de duração para cada atividade, com um professor da área, na qual será(ão)
desenvolvida(s) atividade(s) relacionadas com o desafio do website.
Cada grupo terá cerca de 10/12 alunos (máximo 15) e os pais deverão fazer a inscrição prévia dos seus educandos nas videoaulas através de um formulário Google, cujo
link se encontra no mail, na 1ª semana de atividades, de 4 a 8 de maio de 2020.
Só para os que se inscreverem, será enviado semanalmente o link e a informação relativa à videoaula que lhes permitirá assistir à sessão.
Este processo estará a ser apoiado por recursos da Escola de Programação que estarão a funcionar como helpdesk para as #AECemCasa, podendo fazer o contacto
para aecemcasa@edugep.pt e deixar o seu contacto para uma resposta mais rápida.
Com base nas inscrições será organizado um horário para as #AECemCasa, o qual será sempre da parte da tarde e sem sobreposição com atividades desenvolvidas
pelos professores titulares de turma.

Esperamos que os vossos filhos/as desfrutem das atividades!
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