CIRCULAR
Data:

2006/02/15

Circular nº.: 06/DSEE/DEPEB/2006

Número do Processo: 613/DSEE/PEM/2006
Assunto: PROJECTO ESCOLA MÓVEL ALUNOS FILHOS DE PROFISSIONAIS
ITINERANTES

Para:
Inspecção-Geral de Educação
Direcções Regionais de Educação
Secretaria Regional Ed. da Madeira
Secretaria Regional Ed. dos Açores
Jardins de Infância da Rede Pública
Escolas Básicas do 1º Ciclo
Escolas Básicas do 1º Ciclo c/ Jard. Inf.
Escolas Básicas do 2º Ciclo
Escolas Básicas do 3º Ciclo
Escolas Básicas Integradas
Escolas do Ensino Básico Mediatizado
Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclos c/ Ens. Sec.
Escolas Secundárias c/ 3º ciclo do EB
Escolas Secundárias
Escolas Secundárias Tecnológicas
Escolas Secundárias Profissionais
Escolas Profissionais
Est. Ens. Part. e Coop. c/ paralelismo
CIREP
Secretaria-Geral do ME
Equipas de Coordenação dos Apoios Educativos
Centros de Formação de Associação de
Escolas
CONFAP
Associação Nacional de Municípios
Portugueses

No seguimento das Circulares nº 15/2005 e nº 1/DSEE/DEPEB/2006, emitidas por esta
Direcção-Geral, e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do
acompanhamento do percurso escolar dos alunos filhos e educandos de profissionais
itinerantes a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular está a desenvolver,
neste ano lectivo de 2005/2006, uma experiência pedagógica de ensino a distância, Escola
Móvel, destinada a alunos matriculados e a frequentar o 3º ciclo do ensino básico. Esta
experiência pedagógica mereceu despacho favorável de Sua Excelência o Senhor Secretário
de Estado da Educação.
As actividades de ensino-aprendizagem da Escola Móvel realizam-se num ambiente educativo
informatizado utilizando a Internet como principal ferramenta de comunicação que permite o
acesso a uma plataforma de aprendizagem, de modo a criar um ambiente virtual onde os
alunos possam trabalhar em conjunto e com os professores do Conselho de Turma da Escola
Móvel (para mais informações, poderá aceder ao site desta Direcção-Geral –
http://www.dgidc.min-edu.pt).

Foi constituído um Conselho de Turma que integra 12 professores profissionalizados
responsáveis pelo apoio e acompanhamento do percurso educativo dos 11 alunos abrangidos
por este projecto e que se encontram assinalados, como alunos que frequentam a Escola
Móvel, na Base de Dados www.dgidc.min-edu.pt/alunositinerantes/login.asp
Os alunos da Escola Móvel, de acordo com elementos constantes da base de dados acima
referida, estão referenciados a uma escola de matrícula onde se encontra arquivado o
processo individual do aluno. Os alunos da Escola Móvel transitam ao longo do ano lectivo, de
acordo com o percurso da sua itinerância, por diversas escolas de acolhimento.
O projecto Escola Móvel teve início no passado dia 10 de Fevereiro, assim, solicitamos a todos
os estabelecimentos de ensino por onde estes alunos transitam ao longo do ano lectivo que:
- desenvolvam os mecanismos necessários para criar um espaço de trabalho, a estes
alunos, em contexto de Centro de Recursos ou Biblioteca de modo a proporcionar as
condições necessárias para o desenvolvimento das actividades de ensino-aprendizagem da
Escola Móvel, tais como acesso a scanners para digitalização de trabalhos a enviar para a
Escola Móvel.
- registem na Base de Dados www.dgidc.min-edu.pt/alunositinerantes/login.asp o período de
frequência destes alunos nesse estabelecimento de ensino.
Com os melhores cumprimentos,
A Directora-Geral

(Cristina Paulo)

