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INTRODUÇÃO 

Na continuidade do estado de emergência de saúde pública, o AEEON definiu este 
plano que será implementado a partir do dia 8 de fevereiro de 2021 e pelo tempo em 
que as atividades letivas presenciais se encontram suspensas. 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e alunos deste Agrupamento 
continuam a aprender no presente contexto, este plano consubstancia a apresentação 
da estratégia e operacionalidade do Ensino a Distância (E@D), tendo em conta a nossa 
realidade, a nossa experiência e as orientações da Tutela.  

Como documento de planificação e, após debate interno, reflexão, levantamento e 
definição dos meios tecnológicos, apresenta-se o plano definido à data, mas que 
constitui um documento que se pretende ser dinâmico e de melhoria constante.  

O Plano E@D apresenta um conjunto de orientações e recomendações, para que cada 
um, no âmbito das suas funções, possa implementar as respostas aqui apresentadas 
por se perspetivarem no momento como as mais adequadas e potenciadoras do 
sucesso educativo dos alunos. 

É um Plano que se alicerça num conjunto de decisões educativas já tomadas e que 
estão consubstanciadas em vários documentos aprovados, nomeadamente os 
critérios de avaliação para o ensino à distância e ensino misto e ainda as regras de 
registo da assiduidade, também para o ensino misto e à distância.  

Por outro lado, a experiência e os recursos, de que hoje dispomos, que resultam dos 
meses em que desenvolvemos o ensino à distância e dos inúmeros casos de turmas 
em isolamento profilático, já no presente ano letivo, na modalidade E@D, permitem-
nos traçar um renovado Plano de E@D. 

 

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA 

Para que a implementação do presente Plano seja concretizada, as lideranças 

intermédias terão de assumir um papel essencial no E@D, designadamente:  

a. os coordenadores de departamento/ano/ áreas disciplinares/ DT e os diretores 

de curso, nas questões do acompanhamento e da concretização das 

orientações pedagógicas. 

Em articulação com as orientações do Conselho Pedagógico, os coordenadores 

continuarão a supervisionar a articulação pedagógica entre os vários docentes. 

As reuniões de articulação já previstas continuarão a ter a mesma 

calendarização. As reuniões de estabelecimento irão reverter para reuniões de 

articulação de ano. 
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b. os diretores de turma/ professores titulares de turma ou grupo, na organização 

e gestão do trabalho do conselho de turma/equipas pedagógicas:  

Desempenham uma função central ao nível da articulação entre professores, 

alunos e famílias e continuarão a fazer o atendimento via email aos 

encarregados de educação no horário habitual ou num outro entretanto 

comunicado.  

Os coordenadores de diretores de turma/ano continuarão a manter o 

atendimento e a disponibilidade para apoio aos seus pares. 

c. Constituição de uma equipa de apoio para dar resposta/organizar questões 

emergentes.    

• Assistente Técnica Sandra Fernandes - Escola Secundária de Esmoriz 

at.sandrafernandes@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professora Maria Amaral - Escola Básica Florbela Espanca 

prof.mariaamaral@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professora Luísa Terra - Escola Básica Florbela Espanca 

prof.mariaterra@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professor Elísio Almeida - Escola Básica Maceda 

prof.elisioalmeida@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professora Anabela Soares - Escola Básica Maceda 

prof.anabelasoares@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professora Sara Teixeira - Escola Secundária de Esmoriz 

prof.sarateixeira@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

• Professor Renato Gonçalves - Escola Secundária de Esmoriz 

prof.renatogoncalves@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

 

d. Os docentes que têm distribuído serviço no âmbito das medidas de promoção 

do sucesso, continuarão a prestar este serviço, nos seguintes moldes: 

i. Professores de ATE - semanalmente interação direta e individual com 

os alunos como forma de acompanhamento do processo educativo, no 

dia e hora do horário habitual, na sala virtual do professor de ATE 

ii. Professores coadjuvantes (Mat., Port.,Hist.) – No horário habitual e em 

articulação com o professor titular, lecionam a aula para o conjunto de 

mailto:at.sandrafernandes@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.mariaamaral@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.mariaterra@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.elisioalmeida@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.anabelasoares@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.sarateixeira@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
mailto:prof.renatogoncalves@ae-esmoriz-ovarnorte.pt
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alunos previamente organizando, na sala virtual do professor 

coadjuvante; 

iii. Professores coadjuvantes (OC - Programação e Robótica) – No horário 

habitual e em articulação com o professor titular, lecionam a aula na 

sala de aula virtual da turma 

iv. Professores com apoio de PLNM- No horário habitual lecionam o apoio, 

na sala virtual do professor de Apoio 

v. Professores com apoio individualizado/tutorias individuais- No 

horário habitual lecionam o apoio, na sala virtual do professor de Apoio 

vi. Professores coadjuvantes de alunos da Educação Especial - No horário 

habitual e em articulação com o professor titular, lecionam a aula para 

o conjunto de alunos previamente definido, na sala virtual do professor 

e. Apoios Técnicos especializados (SPO, Terapia da Fala, Ação Social) - farão o 

acompanhamento individual, no horário habitual dos alunos (já agendado). 

Para este efeito, deverá ser enviado ao aluno a ligação à sala virtual do Técnico 

Especializado.  Farão ainda a dinamização de atividades no âmbito semanal do 

CAA.  

f. Professores bibliotecários- na disponibilização de livros digitais e atividades 

motivadoras para a leitura; dinamização do espaço na página da Biblioteca para 

partilha de recursos criados pelos docentes bibliotecários da escola; 

desenvolvimento, em parceria com os docentes, atividades/projetos que 

contribuam para o desenvolvimento de competências. No 1º ciclo, manter o 

apoio já iniciado, em articulação com o professor titular na sala de aula da 

turma. 

g. Desporto Escolar - pretende-se que os alunos envolvidos nas diversas 

modalidades não percam o contacto com a mesma, assim como também com 

o seu professor. Assim, cada modalidade/docente articulará com os seus 

alunos (de forma global ou individual) semanalmente, no horário habitual, 

disponibilizando tarefas (tutoriais, trabalhos de pesquisa, exercícios, etc.). 

Cada docente do DE deverá solicitar aos respetivos DT os emails dos seus 

alunos, devendo disponibilizar aos seus alunos o link para acesso à atividade; 

h. Equipa da EMAEI – definição e monotorização do plano de ação específico para 

a implementação de atividades pedagógicas presenciais e E@D para alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão escolar. 
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i. Mentores dos alunos que apenas acedem ao #Estudo em Casa 

Será constituída uma equipa de docentes, com CNL disponível, que ficarão 

como Mentores destes alunos, devendo estabelecer semanalmente contacto 

com o aluno, individualmente e em parceria com outras entidades da 

comunidade. Este contacto visa o acompanhamento das tarefas em curso, a 

verificação de que os alunos estão a assistir às emissões e que desenvolvem as 

atividades propostas pela escola. 

Cada área disciplinar deverá organizar, por disciplina e ano de escolaridade, um 

conjunto de materiais a disponibilizar aos alunos, em formato papel, devendo 

estes materiais complementar os conteúdos do #Estudo em Casa. 

ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

Pretende-se que nesta fase se estabeleça um circuito de comunicação eficaz, que é 

suportado pelo circuito já implementado, dirigido a todos os intervenientes da 

comunidade escolar, que deverá: 

a. nortear-se por uma mensagem central;  

b. adequar-se aos destinatários;  

c. seguir uma estratégia previamente definida;  

d. ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais 

adequados e instituídos.  

De forma a estabelecer o circuito de informação deve ser claramente definido o papel 

de cada um neste processo, bem como as formas de organização de reuniões e 

esclarecimentos. Assim as comunicações/interações privilegiadas serão: 

Cada docente: 

• comunica com o respetivo coordenador de área/ano/departamento e 

com o respetivo DT.  

• organiza o seu trabalho semanal para lecionar as aulas através do 

Google Meet e poderá colocar materiais no respetivo Classroom. 

Cada DT/PT: 

• comunica com os seus alunos e com os docentes do CT e ainda com o 

Coordenador de DT/ano; 

• faz o atendimento aos encarregados de educação; 
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• organiza o trabalho da turma (incluindo o tempo de DTA).  

Os tempos de DTA (Diretor de turma com alunos) serão momentos 

estratégicos de comunicação e de suporte ao ensino à distância. 

Quinzenalmente, à 4ª feira, entre as 15:00h e as 16:40h decorrerão reuniões de 

articulação por videoconferência. Estas reuniões serão sobretudo lideradas pelos 

respetivos coordenadores de área disciplinar/ano.  

O Conselho Pedagógico reunirá regularmente, no horário habitual e será sempre 

divulgada a minuta da ata com vista à celeridade da partilha das informações. 

MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA 

HORÁRIO 

1. Para todos os anos e níveis de ensino, os horários das turmas mantêm-se, incluindo 

as aulas do curso especializado de música em regime articulado. 

O tempo de intervalo deve ser respeitado. 

Considera-se como princípio estratégico deste plano a organização de sessões 
coincidentes com as aulas que constam do horário semanal dos alunos. Em cada 
aula, as atividades síncronas correspondem a 75% do tempo no 1º ciclo e 80% nos 
restantes ciclos. A percentagem de tempo restante corresponde a atividades 
assíncronas com os alunos. 

Nestas sessões, deve ser desenvolvida uma estratégia de trabalho que englobe a 
lecionação de conteúdos e a comunicação do professor, a interação com os alunos, 
mas também o trabalho individual. 

Cada docente deve criar o seu link para acesso ao Google Meet e comunicá-lo aos 
diretores de turma de todas as turmas com quem trabalha. O acesso a cada aula 
faz-se sempre através do link do professor, de modo a que este seja o gestor direto 
dos acessos à sua aula. 

2. Excetuam-se do ponto anterior, os alunos para quem foram mobilizadas medidas 

adicionais que terão intervenção pedagógica presencial diariamente das 9:30h às 

12:30h nos seguintes núcleos do CAA: 

− EB Vinha - 1º ciclo 

− EB Florbela Espanca 

− EB Maceda 

− ES Esmoriz 

Nestes horários e locais serão ainda assegurados os apoios terapêuticos aos 
alunos. 

Se os Encarregados de Educação não pretenderem que os seus educandos 
usufruam deste ensino presencial, poderão ter on-line os apoios terapêuticos em 
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horário a definir e o acesso à sua turma no horário da mesma, devendo, para isso, 
assegurar os respetivos equipamentos. 

 

REGISTO DE SUMÁRIOS 

Os sumários das atividades docentes serão registados na plataforma Inovar, no 
prazo máximo de 24 horas. Se se tratarem de atividades letivas, os sumários 
deverão refletir o trabalho desenvolvido com os alunos quer nos momentos 
síncronos como nos assíncronos. As faltas dos alunos deverão ser marcadas 
aquando da escrita do sumário e no mesmo prazo. 

METODOLOGIAS DE ENSINO  

As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e 
mobilizadoras dos alunos para a ação.  

As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, 
propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 
individual.  

Os “trabalhos de casa”, como trabalho autónomo dos alunos, pela importância que 
têm sobretudo na consolidação de conhecimentos continuam também previstos, 
devendo ser adequados ao nível de ensino e aos alunos. 

Recursos 

− Página de apoio às escolas: https://apoioescolas.dge.mec.pt 

Recursos disponibilizados sobre metodologias de ensino a distância, 
recursos didáticos, recursos do PNL e PNC; tutoriais sobre as diferentes 
aplicações e plataformas, … 

− #estudo em casa 

Conjunto suplementar de recursos educativos, para a Educação Pré-
Escolar, para o Ensino Básico e Ensino Secundário, transmitidos através 
de vários canais de televisão.  

Os conteúdos estão organizados para os diferentes anos letivos. Estes 
recursos pedagógicos são temáticos e contemplam conteúdos que 
fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 12.º ano. 

A grelha programática do #estudoemcasa é a seguinte: 

  

 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Os mentores organizam o trabalho semanal dos alunos incluindo as fichas a 
disponibilizar à sexta-feira. 

O circuito de distribuição, recolha e digitalização das fichas fica a cargo de uma 
equipa a criar para esse efeito. 

A correção fica à responsabilidade dos professores de cada aluno/disciplina 
que fará a correção e dá o feedback ao mentor do aluno, para que este possa 
junto do aluno introduzir correções ao plano de trabalho. 

REGRAS DE REGISTO DE ASSIDUIDADE E NORMAS DE CONDUTA 

Mantém-se toda a legislação em vigor, nomeadamente o Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e Regulamento Interno do 

Agrupamento.  

São definidas, para as aulas síncronas, normas de conduta para os alunos, informação 

a partilhar por cada Professor com os seus alunos e cada Diretor de Turma, com os 

Encarregados de Educação, nomeadamente: 

1. O aluno deve cumprir escrupulosamente o horário de entrada e de saída na 

aula; 

2. Há lugar a faltas de presença e pontualidade; 

3. As câmaras têm de estar sempre ligadas; 

4. Se possível, manter a sua imagem sem fundos; 

5. Se possível, utilizar auscultadores, para reduzir o barulho de fundo; 

6. O traje e o porte têm de ser condizentes com a ocasião; 

7. Os telemóveis têm de estar afastados e/ou desligados, a não ser que haja 

indicação do Professor em contrário; 

8. Utilizar o “chat” apenas para comunicar com o Professor, sendo este único e 

exclusivamente um espaço pedagógico; 

9. Assegurar que tem o material necessário para cada aula; 

10. Não ter pessoas estranhas no local e/ou a participar na aula;   

11. Em todas as sessões síncronas é expressamente proibido gravar e deve sempre 

salvaguardar-se a intimidade do professor e/ou do aluno.  

Deverá ser registada falta de presença sempre que o aluno: 

• Não comparecer na sala virtual (Google Meet) indicada no horário 

disponibilizado no Classroom da turma; 

• Não mantiver a câmara ligada; 

O controlo da assiduidade será feito da seguinte forma: 

• Registo obrigatório no Inovar pelo respetivo docente;  
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• Informação ao encarregado de educação pelo DT pelo meio mais expedito;  

• Apuramento pelo DT das razões que motivaram a ausência/falta do aluno; 

• Justificação pelo Encarregado de Educação da ausência perante o diretor de 

turma, nos termos do artigo 16.º do Estatuto do Aluno.  

Caso a ausência do aluno seja devidamente justificada, o professor disponibilizará ao 

aluno os conteúdos lecionados, os trabalhos e/ou atividades a desenvolver, dando-lhe 

a conhecer esta informação via e-mail, ou recorrendo à plataforma digital utilizada na 

escola, para partilha da informação, nomeadamente, o Google Classroom. 

O Encarregado de Educação do aluno que esteja impedido de aceder às atividades 

síncronas, por não possuir equipamento informático, ou acesso à internet, tem 

obrigatoriamente de comunicar este facto ao Diretor de Turma. Este, por sua vez, 

depois de identificar os alunos em causa, dá conhecimento ao conselho de turma e 

Direção. Em seguida, serão tomadas todas as medidas possíveis para a resolução desta 

situação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação na modalidade de ensino a distância foram aprovados pelo 
CP e estão divulgados no Portal do Agrupamento. 

AJUDAR A CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR  

Para cuidarmos da nossa comunidade escolar é necessário: 

• Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma.  

• Manter a ligação à escola e ao grupo/à turma implica construir espaços em 
plataformas digitais, para divulgação dos trabalhos efetuados pelas 
crianças/pelos alunos, bem como fomentar o estabelecimento de 
comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos. Na 
educação pré-escolar e no 1.º ciclo, este aspeto assume particular 
importância.  

• Pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na 
promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de casa.  

• Desenvolver atividades à distância com os alunos centradas na criação de 
rotinas de trabalho, que confiram segurança aos alunos, e que são diferentes 
das presenciais. Paralelamente, deverão ser desenvolvidas atividades de 
carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno, tais como o 
envio de mensagens em suporte vídeo, SMS ou papel.  

• Prevenir situações de isolamento de alunos. O contacto entre alunos através 
de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial para a 
manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das 
tarefas. As atividades propostas deverão contemplar espaços de interação e de 
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convívio, promovendo o trabalho de grupo e quebrando o isolamento em que 
os alunos se encontram. 

• Incentivar a interajuda entre os alunos. Nesta fase, a interajuda é primordial, 
devendo ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível 
da realização das tarefas quer ao nível da regulação interpares. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

ACOMPANHAR E MONITORIZAR  

A monitorização do ensino à distância será feita quinzenalmente a iniciar no dia 19 de 
fevereiro, perspetivando-se que seja por preenchimento de inquéritos online, 
disponibilizados atempadamente para uma melhor recolha de informação. 

De cada um destes inquéritos resultará um relatório da monitorização que é divulgado 
a todos os docentes, sendo alvo da intervenção das diversas estruturas pedagógicas 
para correção das situações identificadas. 

 

Através destes inquéritos e dos respetivos relatórios serão identificados os principais 
constrangimentos, quer ao nível dos alunos como dos professores, e 
consequentemente podem ser implementadas soluções de melhoria. 

 

 

Aprovado em CP de 2 de fevereiro de 2021 

A Diretora 

Estela Tomé 


