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1. Introdução 
 

Com a atual pandemia e a suspensão das atividades letivas presenciais é necessário garantir que 

todas as crianças e todos os alunos continuem a aprender.  

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.  

Para a elaboração deste Plano, teve-se em conta os princípios já existentes no desenho de 

medidas universais, seletivas e adicionais, no âmbito da educação inclusiva.  

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), com este Plano procuramos dar um 

conjunto de orientações e recomendações a todos os atores, num contexto difícil e inédito, nunca 

antes perspetivado.  

Com o presente Plano pretende-se também que os docentes se sintam numa situação menos 

desconfortável face ao atual contexto, caraterizado por várias dificuldades, e que todos 

procuremos as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos.  
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2. Lideranças, atores e suas principais competências e responsabilidades 

2.1. Direção 

a) Principal responsável pelo processo; 

b) Coordena e supervisiona todo o processo. 

 

2.2. Coordenadores de departamento 

a) Principais responsáveis pela implementação do processo no seu departamento; 

b) Apoiam e acompanham os docentes e os representantes da área disciplinar/delegados de 

ano no seu trabalho; 

c) Acompanham e supervisionam o processo no seu departamento sobretudo ao nível da 

concretização das orientações pedagógicas. 

 

2.3. Representantes de área disciplinar/delegado de ano/educação pré-escolar/educação 

especial 

a) Apoiam os docentes da sua área/departamento; 

b) Supervisionam o processo no âmbito das disciplinas da sua área/departamento; 

c) Compete-lhes promover a partilha de boas práticas entre os docentes da sua 

área/departamento, no âmbito das tecnologias de informação e das metodologias e 

estratégias de E@D. 

 

2.4. Coordenadores dos diretores de turma e delegados de ano 

a) Apoiam os diretores de turma/professores titulares de turma em todas as suas tarefas; 

b) Supervisionam o trabalho dos diretores de turma/professores titulares de turma. 

 

2.5. Equipa de apoio tecnológico 

a) Apoia os professores nas suas dificuldades; 

b) Organiza os meios e dá orientações; 

c) Capacita os professores sobre soluções de comunicação, podendo dinamizar pequenas 

aulas de capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, webcasts entre outros. 

 

2.6. Diretores de turma/Professores titulares de turma 

a) O diretor de turma com os docentes do conselho de turma e o professor titular de turma 

com a equipa pedagógica da turma, definem uma mancha horária semanal, dentro do 

horário da disciplina, para o esclarecimento de dúvidas (aulas síncronas); 

b) Acompanham e supervisionam o trabalho dos seus pares; 

c) Articulam o trabalho que se desenvolve entre os docentes e alunos, assegurando uma 

gestão equilibrada das tarefas e moderando todo o processo, de forma a que, estes últi-

mos não sejam sobrecarregados; 

d) Informam os representantes de área disciplinar/ano/coordenadores de departamento e a 

Direção, sobre dificuldades manifestadas pelos docentes; 
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e) Informam a Direção sobre os alunos que não participam no processo por falta de meios 

ou outros constrangimentos; 

f) Articulam com os professores tutores, o Serviço de Psicologia e Orientação e a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva o acompanhamento das situações de vul-

nerabilidade que requerem um especial cuidado; 

g) Convocam reuniões com os docentes da turma respetiva (ou, no caso do 1º ciclo, os 

professores que trabalham com a turma), sempre que o acharem necessário, para moni-

torizar o trabalho que vai sendo desenvolvido ou para acertar pormenores para uma 

maior eficácia do processo de E@D; 

h) Comunicam aos alunos e encarregados de educação o Plano do Agrupamento de E@D, 

nomeadamente o horário (aulas síncronas); 

i) Recolha do feedback dos alunos na aula síncrona destinada à turma. 

j)  Recolha do feedback dos encarregados de educação, via mail, conforme o momento 

disponibilizado pelo Diretor de turma/Titular de turma.  

 

 

2.7. Psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)/ Técnicos do Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI) 

a) Com a EMAEI estabelece prioridades e objetivos para a intervenção à distância; 

b) É elaborado um horário para a intervenção, que respeite as nomas fixadas pelo 

agrupamento, com recurso aos canais mais adequados para cada caso. Estes horários são 

articulados com o DT/PTT/ETG. 

 

2.8. Docentes 

a) Executam o E@D; 

b) Fazem a orientação educativa dos alunos, o que se pretende com cada tarefa, quais as 

páginas a consultar do manual, de que modo, podem colaborar com os seus colegas, 

onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por 

exemplo, através de um portefólio; 

c) Enviam o plano semanal ao Diretor de Turma, após a aula síncrona; 

d) No caso dos docentes do 1º ciclo, enviam o plano semanal ao delegado de ano, após o 

momento síncrono na alínea g); 

e) Os docentes de Inglês (grupo 120) enviam ao titular da turma, após a aula síncrona 

semanal;  

f) Em todos os casos, o plano semanal é enviado/disponibilizado aos alunos; 

g) No caso do 1º ciclo, definem com os alunos um horário semanal, para cada disciplina, 

para dar continuidade ao processo ensino/aprendizagem (atendimento de dúvidas ou 

outras situações, estabelecer rotinas, conferir segurança aos alunos; 

h) No caso do 2º e 3º ciclo, definem com os alunos um horário semanal, dentro do horário 

da disciplina, para das dar continuidade ao processo ensino/aprendizagem (atendimento 

de dúvidas ou outras situações, estabelecer rotinas, conferir segurança aos alunos; 
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i) Partilham e colaboram com outros colegas ao nível das suas experiências, das boas 

práticas e na solução de problemas que, entretanto, vão surgindo; 

j) Decidem, ponderando devidamente, o que devem realizar de forma síncrona e de forma 

assíncrona; 

k) No 2º e 3º ciclo, sumariam as aulas síncronas e assíncronas, nos sumários eletrónicos; 

l) Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, sumariam nos respetivos livros de atividades;  

m) Comunicam aos diretores de turma o nome dos alunos que não estão a participar no E@D 

por falta de meios e outros constrangimentos; 

n) Comunicam aos coordenadores de departamento/delegados de ano eventuais 

constrangimentos que dificultam a sua participação no processo por qualquer razão. 

 

2.9. Representantes dos encarregados de educação da turma 

a) Incentivam os pais e encarregados de educação a participar no processo; 

b) Comunicam aos diretores/titulares de turma quaisquer situações que poderão ser 

melhoradas. 

 

2.10. Equipa de monitorização e de regulação 

(Equipa de Avaliação Interna) 

Compete-lhe monitorizar e regular o trabalho que se vai desenvolvendo, deve recorrer a: 
 
a) Indicadores de qualidade, tais como: 

i. Grau de satisfação dos professores; 

ii. Grau de satisfação dos alunos e pais e encarregados de educação, bem como a 

qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens. 

 

b) Indicadores de quantidade, tais como: 

i. Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

ii. Número de tarefas enviada pelos professores, em função do trabalho elaborado; 

iii. Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

iv. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

v. Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e 

ligação à Internet em casa. 

 

2.11. Equipa de apoio tecnológico 

(Joaquim Lopes, Gisela Marmelo, João Grácio, Renata Martins e Sérgio Oliveira) 

O contacto com estes docentes é feito via mail: apoiotecnologico@avelt.org  

a) Organiza os meios, dá orientações e capacita os professores, sobre soluções de 

comunicação.  
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3. Estratégia e circuito de comunicação 

Para possibilitar o E@D, e uma harmonização dos métodos de ensino e aprendizagem, que 

facilite a concentração dos alunos nos espaços digitais, os meios de comunicação a utilizar 

devem ser intuitivos e de fácil utilização para alunos e professores, podendo os professores 

utilizar outro tipo de plataformas, tal como, fizeram no 2º período, no entanto, permitimo-nos 

propor os seguintes:  

 Mail; 

 Escola Virtual; 

 Aula Digital; 

 Google Reunião.  

 

Circuito de comunicação 

Os diretores de turma/titulares de turma: 

a) Elaboram um horário das aulas síncronas com todas as disciplinas (horário atual das 

turmas), juntamente com o conselho de turma/professor de inglês (3º e 4º ano) e 

professores da Educação Especial e professores do apoio educativo; 

b) Marcam nesse horário um tempo para contactar e receber feedback dos alunos da 

sua direção de turma; 

c) Informam os encarregados de educação (EE) que devem proceder à inscrição do(a) 

educando(a) na Escola Digital e na Aula Digital, preferencialmente o correio ele-

trónico (gmail); 

d) Recolhem junto dos EE o mail para o contacto com o aluno; 

e) Recolhem feedback dos alunos e EE. 

Os docentes: 

a) Na aula síncrona orientam os alunos para o trabalho assíncrono e tiram dúvidas; 

b) Devem realizar um plano semanal das aulas assíncronas, onde deve constar: 
i. O que se pretende com cada tarefa; 

ii. Quais as páginas do manual a consultar; 

iii. Quais as fichas, vídeos da Escola Virtual/Aula Digital; 

iv. Onde podem pesquisar informação adicional; 

v. Como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, através de um portefólio.     
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4. Modelo de E@D 

a) As aulas síncronas, por videoconferência, devem desenvolver-se no horário atual das turmas 

(com exceção da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo): 

i. Não devem ser longas (sugere-se que tenham a duração máxima de 40 minutos); 

ii. Não podem ser consecutivas, garantindo-se um intervalo mínimo de 20 minutos e 

devem ter como referência a carga horária semanal da disciplina, ou seja, no mínimo 

deve haver uma aula por semana em cada disciplina; 

iii. Têm por fim orientar os alunos para o trabalho assíncrono e para o professor da turma 

manter ligação com os mesmos. 

b) Nas aulas assíncronas, deve haver flexibilidade temporal na execução das tarefas, sendo que 

o tempo destinado aos alunos para a sua realização deve ter como referência a carga horária 

semanal da disciplina; 

c) Deve haver grande colaboração e articulação entre docentes na elaboração do plano 

semanal; 

d) Deve atender-se aos diferentes níveis de aprendizagem de modo a desenvolver-se a 

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

previstas no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual; 

e) As aulas de apoio e as tutorias também se integram no E@D. 

f) Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de en-

sino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na 

TDT, por cabo e por satélite, do 1º ano ao 9º ano. A RTP2 terá conteúdos para as crianças do 

pré-escolar. A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos 

pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 20 de abril. 

g) Para alunos sem acesso a meios de comunicação à distância:  

i. Os alunos receberão o plano de trabalho semanal todas as segundas-feiras, aten-

dendo-se aos diferentes ritmos de aprendizagem e nunca esquecendo, quando for 

caso disso, a diferenciação e adaptação pedagógicas preconizadas no DL n.º 54/2018 

(na sua redação atual);  

ii. Os materiais pedagógicos devem ser enviados pelo docente, em formato pdf, para o 

mail da reprografia (aelt.reprografia@gmail.com) até quinta-feira da semana anterior 

para que possam ser impressos, organizados e disponibilizados aos alunos na data 

estipulada.  

iii. No plano de trabalho devem ser privilegiados, como suportes didáticos, os manuais 

escolares do aluno e o visionamento do programa “#Estudo em Casa” da RTP 

Memória e RTP 2.  

iv. Os encarregados de educação recolherão o plano de trabalho dos seus educandos na 

portaria da Escola Básica Luísa Todi, todas as segundas feiras, entre as 9h00 e as 

11h00.  
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Regras a seguir: 

 Proteger a confidencialidade e a segurança dos dados; 

 A comunicação docentes/alunos/encarregados de educação, deve respeitar o horário 

de trabalho (segunda a sexta das 8:30 às 18:30h);  

 Na comunicação síncrona e assíncrona, deve empregar-se uma linguagem cordial. 

 Privilegiar uma atitude positiva; 

 

4.1. Plano de trabalho síncrono 

É definido um plano de aulas síncronas que complementa o trabalho assíncrono na Escola 

Virtual e na Aula Digital, se for o caso, usando o Google Reunião, por exemplo, com as 

seguintes regras e horários de funcionamento:  

a) No 2º e 3º ciclo, o diretor de turma elabora juntamente com o conselho de turma, o 

horário fixo das aulas síncronas (dentro da horário da disciplina), tendo em conta o 

seguinte: 

i. O horário das disciplinas é de 40 minutos semanais, à exceção das disciplinas de 

EV, ET, EM, TIC, CIDD, CID, CEDA OA, OFC, CEDA ET e EMR que são 40 minutos 

quinzenalmente; 

ii. O diretor de turma/titular de turma agenda uma aula síncrona, apenas para a sua 

turma de forma a acompanhar o trabalho dos alunos e receber feedback dos 

mesmos. 

b) No 1.º ciclo o horário das aulas síncronas está definido em 40 minutos semanais para 

cada uma das disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês (no 3.º 

e 4.º ano) e também um período idêntico para as Expressões; 

c) Cada professor irá criar as suas aulas no Google Reunião, de acordo com o horário de 

cada turma.  

A aula síncrona é considerada como uma aula da turma, é numerada e sumariada da 

seguinte forma: “Aula Síncrona de apoio às tarefas dos alunos”, acrescentando o trabalho 

desenvolvido. Não marcam faltas aos alunos no GIAE/Livro de Ponto. No entanto, as faltas 

são apontadas e comunicadas ao diretor de turma/titular de turma.  

 

4.2. Plano de trabalho assíncrono 

Para além do trabalho síncrono, o professor da turma deve propor aos seus alunos a 

realização de tarefas ou atividades na Escola Virtual, Aula Digital ou por mail, com tempos 

definidos para cada atividade. 

Durante a aula síncrona o professor deve definir aos alunos os trabalhos a realizar e definir 

o modo e o prazo de entrega. Deve também realizar o Plano semanal e, de seguida, enviá-

lo aos alunos e ao Diretor de Turma/Delegado de ano. Sugere-se que a devolução dos 

trabalhos realizados seja feita até à aula síncrona seguinte. 

O trabalho assíncrono é numerado e sumariado de acordo com os trabalhos realizados 

pelos alunos. Por exemplo: “Apoio Assíncrono aos trabalhos dos alunos”, acrescentando o 
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trabalho desenvolvido. Não marcam faltas aos alunos no GIAE/Livro de Ponto. No entanto, 

as faltas são apontadas e comunicadas ao diretor de turma/titular de turma. 

 

4.3. Educação Pré-escolar 

Na educação pré-escolar deve privilegiar-se o contacto com as famílias e as crianças, 

devendo as Educadoras articular-se entre si de forma a promover atividades adequadas ao 

grupo de crianças e que tenham a colaboração das famílias.  

Foi definido que o correio eletrónico e o telefone serão as ferramentas de comunicação 

para contactar os pais. 

A planificação das atividades será conjunta dos elementos do Departamento e Educação 

Especial e, para tal, reunirão quinzenalmente para planificar, com a intenção de contem-

plar de uma forma equilibrada as áreas de conteúdo das OCEPE.  

As famílias poderão enviar semanalmente o seu feedback sobre as atividades sugeridas. 

Aguardam-se mais indicações da tutela acerca das atividades a realizar na Educação Pré-

Escolar.  
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5. Metodologias de ensino 

a) Devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação, pelo que devem recorrer a 

trabalho inovador (projetos interdisciplinares, tarefas centradas em questões-problema, 

estudos de caso, projetos, entre outros), considerando que o E@D permite que competên-

cias transversais sejam trabalhadas de forma articulada e integrada através de diversificação 

de formas de trabalho;  

b) Devem ser diversificadas, enquadradoras, fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo 

e propiciar a apresentação de exemplos;  

c) Devem dar relevo ao desenvolvimento de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, pelo que devem ser desenvolvidas a informação e comunicação, 

relacionamento interpessoal, pensamento crítico, criatividade, desenvolvimento pessoal e 

autónomo, bem-estar, saúde e ambiente;  

d) Devem ser desenvolvidas atividades de caráter lúdico, que promovam o bem-estar 

emocional dos alunos, tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel;  

e) Devem criar-se rotinas de trabalho que confiram segurança aos alunos e que são diferentes 

das presenciais;  

f) As atividades propostas devem contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo 

o trabalho do grupo e quebrando o isolamento em que os alunos se encontram.  

g) Durante  o  período  de  suspensão  das  atividades  presenciais,  a  avaliação  dos  alunos  do 
ensino  básico tem um caráter  exclusivamente  formativo,  sendo  suspensos  todos  os 
instrumentos de avaliação sumativa - interna e externa - previstos no planeamento 
curricular da Escola e no calendário escolar.  

 

 

 

Este é um Plano dinâmico, podendo ser adaptado e alterado consoante constrangimentos 

ou indicações da tutela. 

 

 


