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Preâmbulo 

No atual estado pandémico e com o Decreto da suspensão das atividades letivas presenciais, é 

necessário garantir que o processo de ensino-aprendizagem tem continuidade no decurso do 

3º período. Assim, é importante que o ensino à distância chegue a todas as crianças e a todos 

os alunos, bem como é fundamental a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, com recurso 

aos meios necessários para tal. 

Tendo presente que o E@D é um processo dinâmico e de melhoria constante, mas também 

uma novidade para todos nós (alunos e professores/educadores/pais/encarregados de 

educação), com este Plano procuramos dar um conjunto de orientações e recomendações a 

todos os atores, mas com especial enfoque nos docentes, fruto do seu papel basilar, num 

contexto difícil, inédito e cremos que jamais suscetível de ser perspetivado. 

Este plano teve como base de elaboração o ROTEIRO 8 Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, emanados pela DGE. 
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I. Os horários dos alunos no E@D, deverão obedecer aos seguintes 

critérios:  

● Mancha horária semanal fixa (articular com telescola) 

● Mantêm-se a carga horária semanal de cada disciplina/UFCD definida para as aulas 

presenciais 

● As tarefas propostas devem ser realizadas/previstas duma forma minimalista: 

✓ Ex. para uma aula de 50 minutos deve ser prevista uma tarefa/atividade para 

ser realizada em 25 minutos; 

● Enviar para os alunos no início da semana as propostas de atividade dessa mesma 

semana; 

● Flexibilidade temporal na execução das tarefas; 

✓ Deverá haver razoabilidade dos prazos para a entrega dos trabalhos, uma vez 

que podem existir constrangimentos de vária ordem (Computadores 

partilhados, teletrabalhos dos ascendentes, entre outros);  

II. O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões 

síncronas e assíncronas, para: 

● A orientação educativa dos alunos 

✓ O que se pretende com cada tarefa, quais as páginas do manual a consultar, de 

que modo podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar informação 

adicional, como autorregular o seu trabalho, através de um portefólio...);  

● Esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal 

✓  Deve ser fixado um dia/hora para cada disciplina: cada professor escolhe um 

tempo do semanário da turma para aula síncrona ou assíncrona de 

esclarecimento de dúvidas, com o propósito de estabelecer rotinas e conferir 

alguma segurança aos alunos  
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● Diferenças entre ferramentas síncronas e assíncronas no E@D 

Atividades Ferramentas 

Síncronas 

As ferramentas síncronas são aquelas em 

que é necessária a participação do aluno e 

professor no mesmo instante e no mesmo 

ambiente 

 

Webconfererências 

(videoconferência, audioconferência ou 

teleconferência) 

Ex. Zoom, Google Reunião, entre outros 

Chats (sala de bate-papo) 

Plataformas em que são trocadas mensagens 

em tempo real 

Ex. Messenger, Whatsapp, entre outros. 

Assíncronas 

As ferramentas assíncronas são aquelas 

consideradas desconectadas do momento 

real e/ou atual. Ou seja: não é necessário 

que os alunos e professores estejam 

conectados ao mesmo tempo para que as 

tarefas sejam concluídas e o aprendizado 

seja adequado. 

Fórum ou Lista de discussão 

Blogs 

E-mail 

Sites das editoras 

Vídeo Aulas 

 

Sugestões/Recomendações 

● Neste momento aconselhamos o uso das ferramentas que habitualmente já utilizam e 

não descartamos o uso de qualquer outra, seja ela em modo síncrono ou assíncrono. 

● Realçamos apenas, no caso das webconferências, essencialmente nas 

videoconferências, a circunstância de que o uso das mesmas só deve acontecer, por 

aqueles que se sintam confortáveis na sua utilização. 
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● Aconselhamos também, independentemente da ferramenta utilizada, o uso do manual 

escolar uma vez que é um recurso que todos têm e neste momento as editoras também 

permitiram o acesso virtual gratuito. 

● Com o objetivo de disponibilizar um conjunto de ferramentas assíncronas e síncronas, 

o AEPL aguarda validação da Google para a adesão ao G Suite for Education, o qual 

irá permitir a todos os docentes e alunos, o uso de um email institucional e um 

conjunto de ferramentas que se ajustam a este modelo de ensino, nomeadamente:  

✓ Hangouts Meet: Vídeo Chamadas e mensagens seguras para que a 

aprendizagem continue fora da escola. 

✓ Google Classroom: uma ferramenta simples e fácil de usar que ajuda os 

professores a gerir atividades. Permite aos professores criar turmas, distribuir 

tarefas, dar notas, enviar feedbacks e centralizar todo este processo. 

✓ Gmail: E-mail para institucional para todo o Agrupamento.  

✓ Documentos, Folhas de Cálculo e Apresentações: possibilidade de colaborar, 

partilhar e trabalhar junto dos alunos em tempo real em documentos, folhas de 

cálculo e apresentações.  

✓ Google Drive: A ferramenta para armazenar qualquer arquivo de forma segura 

e ilimitada. Professores e alunos podem partilhar arquivos rapidamente, 

convidando outras pessoas a visualizar, comentar e editar qualquer arquivo ou 

pasta. O autor mantém o controlo do documento e pode gerir o acesso a 

qualquer momento. 

✓ Formulários: Permite aglutinar de forma fácil e acessível, as mais 

diversificadas informações. 

✓ Com o intuito de dinamizar a referida plataforma foi criada uma equipa com o 

objetivo de dar suporte técnico a todos os colegas: 

o António Marcelino, Aurélio Correia, Carla Lopes, José Braga, Manuel 

Araújo, Ramiro Romão e Teresa Lacerda; 
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III. Atributos funcionais dos professores: 

● Preparar as atividades e disponibilizar as mesmas até à hora de realização (aula 

agendada no semanário horário); 

● Escriturar o sumário com a atividade realizada; 

● Preencher o “plano semanal”, para disponibilizar no início da semana: 

✓ Este plano consiste no preenchimento dum documento Excel partilhado pelo 

conselho de turma, com conhecimento dos encarregados de educação/alunos e 

Direção. 

● De igual modo o professor deverá, periodicamente (quinzenalmente/mensalmente) 

informar o DT sobre a avaliação do desempenho dos alunos na respetiva disciplina, 

para que este reporte ao Encarregado de Educação. 

● Nos casos em que os alunos não tenham recursos tecnológicos devem ser preparadas 

atividades passíveis de serem entregues presencialmente: 

✓ Exemplo: o professor envia as tarefas para o mail das reprografias e a escola 

incumbir-se-á de proceder às respetivas distribuição e recolha, bem como ao 

necessário feedback avaliativo. 

IV. Atributos funcionais do Diretor turma: 

● - O Diretor de turma deve articular o trabalho dos professores do seu conselho de 

turma para que os alunos possam mais facilmente perceber o que têm de fazer: 

 

✓ Exemplos do modo de articulação: 

o existir um plano semanal que seja partilhado entre todos os professores 

(formulário construído pela Direção), em que cada um coloca o que os alunos 

vão fazer para a sua disciplina ao longo da semana e, assim, ser mais fácil ficar 

com a perceção da quantidade de trabalho solicitado; 
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(não exagerar porque neste formato tudo demora mais tempo a fazer e a 

processar); 

 

o no caso das sessões síncronas (não devem ser obrigatórias), devem ser dadas 

instruções aos alunos para manterem as câmaras desligadas; o professor 

liga, ou não, a câmara de acordo com o que preferir; 

o professor deve ter consciência que as sessões podem ser gravadas e 

disponibilizadas na rede; 

 

o reunião do conselho de turma sempre que tal se afigure pertinente para 

articulação das atividades, deverá ser convocada pelo DT e exarada uma 

minuta de ata (descrição muito simples, estilo tópicos das decisões); 

 

o os professores da turma devem informar o DT sobre os alunos que não 

cumprem as tarefas ou que têm algum tipo de problema para que o DT possa 

informar os pais; 

● Informar a Direção, com a maior urgência, sobre os alunos que não estão a realizar 

tarefas por falta de recursos tecnológicos, com o propósito de dar consecução ao lema 

da Tutela: “Não deixar nenhum aluno para trás!”... 

● Garantir equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos. 

V. Desempenho dos alunos: 

● Realizar as atividades que lhes são propostas, preferencialmente, na hora estabelecida 

no seu semanário horário.  

● Dar conhecimento ao Diretor de Turma sobre as mais diversas situações, como os 

seguintes exemplos: 

✓ Dificuldades no acesso à internet por falta de computador e ou ligação; 

✓ Partilha de computador por vários membros do agregado; 

✓ Dificuldades na realização das tarefas. 
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VI. AECS: 

• Os professores que lecionam as AECs deverão, em articulação interdisciplinar, 

desenvolver/sugerir tarefas que contribuam ou complementem o currículo lecionado 

pelo titular de turma! 

VII. Educação Pré-escolar: 

• As Educadores elaboraram um plano de atividades destinado ao seio do contexto 

familiar, contendo um conjunto de sugestões de natureza facultativa. 

 

Cada família deve gerir o seu tempo conforme a sua disponibilidade e as suas 

capacidades. A família deve permitir que as crianças desfrutem das suas companhias, 

estejam disponíveis e partilhem experiências. Devem ajudar as crianças a compreender 

que somos seres naturais e que devemos cuidar do nosso corpo. Por isso é que neste 

momento a nossa maior preocupação é que cuidemos da nossa saúde, aproveitemos o 

tempo disponível em PAZ e vivamos o presente com a melhor qualidade possível. 

Solicita-se que sempre que as famílias o entenderem podem enviar, para a educadora, 

fotografias dos trabalhos das crianças (desenhos, colagens, construções,…) ou de 

atividades em que elas participem com as famílias (nos momentos culinários, nas 

tarefas da horta, do jardim…). 

Se não tiverem papel de máquina para fazerem os desenhos podem comprar um 

caderno e usá-lo para todas as atividades de desenho, colagens, pintura, entre outras. 

As educadoras de infância estão disponíveis para esclarecer dúvidas e apoiar 

nestas ideias 

VIII. EMAEI: 

● A EMAEI irá reunir com o propósito de definir o modo como operacionalizar os 

quatro Eixos de Ação Prioritários: 

✓ Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa: (Professores da 

educação especial, Técnicos do CRI….); 
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✓ Continuidade da implementação/identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT; 

✓ Apoio às Famílias no Contexto da Modalidade de E@D; 

✓ Articulação com os diversos serviços da comunidade. 

IX. Serviços de Psicologia 

● As duas Técnicas deverão elaborar um plano de intervenção semanal e/ou mensal, 

dando exequibilidade aos pressupostos previstos no Roteiro: 

✓ Apoiam os diretores de turma e os docentes nas situações de maior 

vulnerabilidade; 

✓ Apoiam os professores tutores na sua ação educativa e integradora;  

✓ Desenvolvem a sua ação habitual, pese embora os condicionalismos atuais 

derivados da pandemia. 

 

X. Bibliotecária: 

● Uma vez que a grande missão da BE é formar leitores e apoiar os docentes, a 

Professora Bibliotecária vai disponibilizar no blogue da Biblioteca e por outras formas 

de contacto individual, o acervo digital de que dispõe e de outros organismos, como 

editoras, PNL, RBE, bibliotecas municipais, assim como ebooks de domínio púbico.  

● Procederá igualmente à partilha de Kahoots, formulários, quizes e proporá, de 15 em 

15 dias uma atividade de leitura para cada ano de escolaridade, bem como sugestões e 

desafios de leitura e escrita (enviar um vídeo a ler em voz alta ou um podcast, por 

exemplo; ilustrar o conto/narrativa; continuar ou reinventar uma história). 

● Divulgará o acesso a plataformas como a RTP Ensina e outros recursos online, como a 

Casa das Ciências, a Casa Fernando Pessoa, o Portal Ciência Viva, a Pordata Kids, 

entre outros. 
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● Também para interagir com os pais, o site Cambridge para ti, com mais de 60 recursos 

para estudantes de todos os níveis de inglês, filmes para os mais novos com uma 

componente educativa e de sensibilização para a cultura fílmica, estímulo ao diálogo e 

ao sentido crítico. 

● Dedicará um espaço para a cidadania de forma ativa, começando pela divulgação do 

projeto Mobibou, livros interativos gratuitos e bilingues (para computador e 

telemóvel), que promovem o multiculturalismo. 

● De forma já consertada, a Professora Bibliotecária vai também trabalhar com as duas 

docentes que estão a lecionar o 12º ano de Português, no apoio ao estudo da Poesia 

Contemporânea, uma área em que os alunos revelam muitas dificuldades. 

XI. Ensino Profissional: 

Considerando não existir condições para a realização da Formação em Contexto de Trabalho 

no presente ano do ciclo de formação, serão lecionados módulos que inicialmente se previa 

serem desenvolvidos no próximo ano de formação, de forma a maximizar as aprendizagens 

deste ano e permitir a reorganização da carga horária da FCT no(s) ano(s) seguinte(s) do ciclo 

de formação. 

Na impossibilidade de realização presencial da Prova de Aptidão Profissional, poderá ser 

equacionada a sua realização online, desde que reunidas as condições para essa realização no 

domicílio do aluno. A utilização do telemóvel para gravação de uma prática simulada 

assíncrona poderá ser uma solução alternativa, sendo a mesma enviada ao júri da PAP. 

O Regulamento da PAP deverá ser reajustado de forma a acolher estas novas possibilidades, 

decorrentes do contexto de exceção que se vive atualmente. 

 

XII. Centro Qualifica 

Sempre que estejam garantidas as condições para a manutenção das atividades a distância do 

Centro Qualifica, que viabilizam a continuidade das inscrições, orientação ao longo da vida 
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ou de processos de RVCC, devem os Centros Qualifica organizar o trabalho no sentido de 

assegurar a resposta aos adultos, utilizando os recursos online disponíveis. 

XIII. Monitorização 

O processo de ensino à distância, implementado desde o dia 16 de março no nosso 

agrupamento, já teve um primeiro momento de monitorização e avaliação, realizado até ao dia 

29 de março, através do levantamento das condições que todos os alunos do pré ao 12º ano de 

escolaridade têm, em particular, para a implementação das sessões síncronas, e qual a 

avaliação que os docentes fizeram do trabalho desenvolvido neste contexto, ao longo das duas 

últimas semanas, através de inquéritos informáticos. 

As conclusões e sugestões obtidas nos referidos inquéritos foram muito importantes para a 

construção deste plano de ensino à distância, e o levantamento efetuado permitirá 

disponibilizar, com o apoio da Autarquia Local, os recursos mínimos aos alunos que não os 

tinham, ou os tinham de uma forma deficitária, de forma a que, senão a totalidade, pelo menos 

a esmagadora maioria, dos alunos consiga trabalhar adequadamente neste novo contexto a 

partir do dia 20 de abril. 

Ao longo do 3º período, este processo continuará a ser monitorizado não apenas ao nível dos 

docentes, mas envolvendo também os alunos e os encarregados de educação. Essa 

monitorização será feita em dois momentos distintos, no meio e no final do 3º período, de 

forma a aferir e avaliar a qualidade do serviço educativo. A monitorização será realizada 

através de inquéritos informáticos aplicados aos diferentes intervenientes, e incluirá 

indicadores de qualidade e de quantidade diretamente relacionados com todo o processo. 

Para este efeito, foi criada uma equipa constituída pelos seguintes elementos: 

- Marcelino Lopes; Paula Dias e Graça Lopes. 

XIV. Nota Final 

Este processo de educação à distância exige, igualmente, que os encarregados de educação e 

os alunos considerem e valorizem o processo, tendo consciência de que se trata de momentos 
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educativos formais que devem ter as condições mínimas para se desenvolver, nomeadamente 

nos momentos das sessões síncronas. 

Deste modo, os alunos, nesses momentos, devem estar em compartimentos das suas casas 

devidamente preparados para o efeito, principalmente em termos acústicos, onde não exista a 

perturbação de televisores ou outros aparelhos, ou qualquer intervenção de pessoas externas 

ao processo, entre as quais os encarregados de educação, os pais, ou outros familiares. 

A Educação à Distância deve ser encarada com a maior seriedade por todos os intervenientes, 

e os alunos e respetivos encarregados de educação têm de ter presente que todo o trabalho 

desenvolvido neste contexto será devidamente avaliado e considerado na avaliação final do 

ano letivo. 


