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1. INTRODUÇÃO 

Considerando a suspensão das atividades letivas presenciais, é imperativo definir 

o Plano de Ensino à Distância - E@D – deste agrupamento para o terceiro período.   

A elaboração deste plano tem como objetivo definir um conjunto de orientações 

e recomendações que minimizem as eventuais fragilidades de um ensino à distância, 

diferente de tudo quanto o que, ao longo dos anos, caracterizou o ensino escolar e 

potenciar a pesquisa e autonomia do aluno, a utilização de outros mecanismos de 

avaliação, muito para além dos designados testes de avaliação. Neste plano de ação, 

que procura, em momentos muito difíceis, ser conciso e objetivo, pretende-se que, 

numa união de esforços direcionada única e exclusivamente para a formação do aluno 

enquanto cidadão ativo, consciente e crítico, contribuir para que o terceiro período 

(parte ou todo) seja aproveitado como mais um desafio na vida de docentes e discentes.  

Fundamentado nos “8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à 

Distância”, bem como nos documentos orientadores de apoio às escolas emanados da 

DGE, o presente plano será reformulado, caso se justifique, em função da atualização 

da situação atual e das normas oriundas da DGE. 
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2. LIDERANÇA E ATORES, COMPETÊNCIAS E CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Liderança, atores e competências 

A gestão e liderança do plano de E@D é assegurada pela Diretora do Agrupamento e pelas 

estruturas intermédias do mesmo. 

O funcionamento, a ação das estruturas educativas intermédias é agora ainda mais relevante. Para 

a definição e concretização das orientações pedagógicas, as lideranças intermédias assumem um 

papel essencial no E@D, designadamente:   

a) Os Coordenadores de Departamento e os Diretores de Curso nas questões do acompanhamento 

e da concretização das orientações pedagógicas;  

b) Os Coordenadores de Estabelecimento no acompanhamento e supervisão das questões 

logísticas relativas à estrutura educativa que coordenam, em estrita articulação com a Diretora do 

Agrupamento de Escolas;  

 

c) Os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma (PTT) e Educadoras Titulares (ET) de 

Grupo na organização e gestão do trabalho da Turma/Equipa Pedagógica em estreita articulação 

com a coordenação do Conselho de Diretores de Turma/Conselho de Docentes e com ligação aos 

Encarregados de Educação. 

 

 Circuitos de comunicação 

O agrupamento pretende estabelecer um circuito de comunicação eficaz entre todos os 

intervenientes da comunidade escolar, por isso é importante que todos assumam o que está 

definido institucionalmente. O recurso ao email na correspondência eletrónica é o meio 

considerado mais adequado para a transmissão de informação, pelo é uma obrigação de todos 

mantê-los atualizados e fazer a sua verificação diariamente.  

 

Assim, e de um modo geral, logo que a Diretora recebe informação da tutela, interpreta-a e 

redireciona-a para todos os docentes que devem agir em conformidade. 

 

 

O diretor de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre 

professores e alunos. Organiza o trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir as tarefas 

aos alunos e garante o contacto com os pais/EE. 

Os coordenadores devem apoiar os docentes mostrando confiança no seu trabalho em curso, 

bem como transmitindo tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos. 
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No que diz respeito a assuntos de natureza pedagógico-didática e de avaliação, o circuito de 

comunicação deverá ser o seguinte: 

 

 

No tocante a questões da direção de turma /equipas pedagógicas, a comunicação segue da 

seguinte forma:  

 

 

De acordos com os meios disponibilizados pelo agrupamento e com as necessidades serão 

organizadas reuniões de trabalho e/ou de esclarecimentos entre as várias estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Diretora

Coordenadores de Departamento (recebem e descodificam a informação; 

reencaminham para os subcoordenadores)

Subcoordenadores (recebem a informação e instruem os docentes)

Docentes (agem em conformidade) 

Diretora

Coordenadores de Diretores de Turma/ Coordenador do 
Conselho de Docentes (recebem e descodificam a informação; reencaminham 

para os DT e/ou professor titular de turma)

Diretores de Turma (recebem a informação e instruem os docentes)

Docentes do Conselho de Turma (agem em conformidade e comunicam com o DT)
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3. MODELO E@D 

 

Para que os modelos de ensino à distância funcionem terá que haver uma grande 

colaboração e articulação entre professores e alunos e deverá atender-se aos diferentes 

níveis de aprendizagem dos alunos, de modo a desenvolver-se a diferenciação 

pedagógica e as medidas de suporte e apoio à aprendizagem e inclusão. 

O planeamento, a conceção, a organização e preparação dos conteúdos/atividades 

deverá ter em consideração o seguinte: 

a)  Priorizar os conteúdos disciplinares e ser realista, pois o ensino à distância é uma 
realidade diferente e há condicionantes quer ao nível tecnológico, quer ao nível das 
competências dos utilizadores; 

b) Identificar claramente os objetivos de aprendizagem; 

c) Preparar, e disponibilizar nas plataformas digitais (privilegiando a moodle) todo o 
material de apoio antes das respetivas aulas;  

c) Articular, com o conselho de turma/equipa pedagógica, a carga de trabalho pedida 
aos discentes, o tipo de ferramentas a utilizar e a calendarização das atividades de 
avaliação; 

d) Rentabilizar a diversidade de materiais e estratégias, tirando partido do multimédia 
que os ambientes online oferecem; 

e) Privilegiar, enquanto recursos, os materiais em suporte físico existentes nas casas dos 
alunos (manuais e cadernos de atividades), como de resto já acontecia, de forma a evitar 
um maior desfasamento e uma maior desigualdade, entre os discentes; 

f) Evitar a sobrecarga de trabalho: ter em consideração os diferentes fatores que 
condicionam a realização de tarefas e exercícios à distância, principalmente com as 
limitações inerentes ao atual contexto. 

 

 

 

Este modelo de ensino à distância será operacionalizado de acordo com duas 
modalidades: atividades síncronas e atividades assíncronas.  
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 Atividades síncronas 

 

Ensino Pré-Escolar 

A forma de contacto será concertada entre os encarregados de educação e as 

educadoras. Assim e de acordo com as diferentes opções o mesmo será feito via correio 

electrónico, e redes sociais (contas criadas no Facebook e Messenger). Estes contactos 

deverão ocorrer pelo menos duas vezes por semana. As evidências das atividades serão 

encaminhadas às educadoras pelos mesmos processos. Recordar que a partir de 20 de 

abril, a RTP2 facultará emissões dirigidas a crianças desta faixa etária (cronograma de 

#estudoemcasa).  

 

Ensinos Básico e Secundário  

  
Ensino básico 

 (1º,2º e 3ºciclos) 
 

 
Ensino 

Secundário/Profissional# 

 
Objetivos 

 
 
 

 Lecionação de conteúdos de aprendizagem, demonstração 
 de exercícios práticos ou de experiências, para a interação 
com todos os discentes da turma. 

 Esclarecimento de dúvidas e reforço das aprendizagens,  
durante o tempo destinado à aula com toda a turma. 

 
 
 

Horários 
 
 

 

 Em horário estabelecido 
por turma, promovendo, 
na medida do possível, 
articulação com as 
emissões do 
#estudoemcasa . 

 Respeita a mancha 
 do horário da turma; 

 Pontualmente  
poderá ser ajustada em 
virtude das alterações dos 
horários dos professores 
que também lecionam 
ensino básico. 

 
Duração 

 
 

 

 Estas sessões síncronas não devem ultrapassar os 45 min. 

 
Meios 

tecnológicos 
associados 

 

 

 Os professores deverão concertar com os alunos a 
modalidade mais acessível a todos, no entanto, sugere-se 
como plataformas a privilegiar a Microsoft Teams, Moodle 
WhatsApp.  

 

# Relativamente ao 2º ano do ensino profissional, e na impossibilidade dos alunos 

frequentarem o estágio durante o terceiro período, os professores, de acordo com a sua 

mancha horária, irão lecionar conteúdos relativos às disciplinas/módulos do 3º ano do mesmo 

curso (Apoio às Escolas FACs,26)  
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 Atividades assíncronas 

Este modelo pressupõe um atendimento e um esclarecimento de dúvidas mais 

individualizado, já que não existem turmas com participantes que se encontram e 

interagem entre si em tempo real. O aluno consegue seguir o seu próprio ritmo de 

aprendizagem, pode voltar ao conteúdo quando quiser, a qualquer momento e em 

qualquer lugar. Mais adequado para alunos mais introvertidos. 

Estas atividades visam complementar as sessões síncronas e têm como objetivos: 

a) A execução de atividades propostas, tendo por base materiais e recursos fornecidos 

e/ou outros a pesquisar; 

b) A realização de tarefas que fomentam a pesquisa, o trabalho individual, a criação de 

registos de conhecimento; 

c) A concretização de atividades interdisciplinares, em grupo.  

 

 

NOTAS: 

 As tarefas devem ser claramente explicitadas, indicando pistas de orientação do 

estudo, o tempo previsto para a sua realização e a data limite de entrega. 

 As tarefas podem também ser realizadas em plataformas colaborativas, através 

das quais o docente pode acompanhar a sua elaboração, corrigir, incentivar, 

estimular à participação individual ou coletiva.  

 No ensino básico, para assegurar a diferenciação pedagógica, o professor 

coadjuvante, em articulação com o professor titular, produzirá os materiais de 

apoio que devem ser disponibilizados para o grupo de discentes ou para 

discentes específicos com indicações adequadas à sua capacidade e 

desempenho. 

 Os alunos do ensino Secundário que usufruam de medidas seletivas e/ou 

adicionais, terão atividades síncronas e assíncronas, asseguradas pelo professor 

coadjuvante e de acordo com o seu horário, em articulação com o professor 

titular. 

 A avaliação de tarefas, trabalhos e testes numa mesma plataforma facilitam a 

recolha dos elementos de avaliação dos discentes; 

 Atenção à utilização do email, deve ser um último recurso pois é fácil enviar 1 

email para 25 discentes, mas serão recebidas 25 ou mais respostas, o que 

aumenta exponencialmente o trabalho e a dificuldade de resposta atempada. 
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento e monitorização do plano E@D tem como objetivo averiguar 

o grau de eficácia do trabalho realizado e a satisfação da comunidade escolar 

(docentes, alunos e pais e encarregados de educação, identificando desconformidades 

com o plano para as corrigir. 

É criada uma equipa cujas tarefas são: 

 Definir público-alvo para recolha de informação; 

 Definir indicadores de qualidade e quantidade do trabalho realizado; 

 Definir periocidade da recolha; 

 Formas e meios da divulgação de resultados. 

 

 

 NOTA FINAL 

Constituição de Equipas de Trabalho: 

 
DECISÕES 
PEDAGÓGICAS 

 
 Direção 

Conselho Pedagógico 
 

 
APOIO TECNOLÓGICO 
 

 
Equipa do Plano Tecnológico  

(Arsénio Esteves e Luciano Alves) 
 

 
ACOMPANHAMENTO E 
MONITORIZAÇÃO DO 
PLANO 
 
 

 
Coordenadores de Diretores de Turma 

Coordenador Departamentos Curriculares do Pré-escolar e 
1º ciclo  

Coordenador do Ensino Profissional  
 

 

Atendendo aos constrangimentos que a situação atual impõe, a equipa da EMAEI 

elaborou um plano de ação específico, com vista à operacionalização de processos que 

visam contornar as dificuldades acrescidas em assegurar a concretização dos princípios 

da educação inclusiva protagonizados pelo Dec-Lei nº 54 de 2018.  

O documento segue em anexo a este plano E@D. 

 


