
 

  

Versão 4.0 

Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato 

 

PLANO E@D 

Com S. Torcato 



 

 1 

Índice 
ENQUADRAMENTO............................................................................................................................................ 2 

Envolvimento de toda a comunidade educativa ........................................................................................... 3 

REGIME MISTO .................................................................................................................................................. 9 

REGIME NÃO PRESENCIAL ............................................................................................................................... 10 

Pré-Escolar ............................................................................................................................................... 10 

1.º Ciclo .................................................................................................................................................... 11 

2.º e 3.º Ciclos .......................................................................................................................................... 11 

Alunos com medidas adicionais do Agrupamento .................................................................................. 11 

Princípios transversais relativos às atividades letivas não presenciais ....................................................... 11 

Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade ................................................................................ 12 

METODOLOGIAS DE ENSINO ........................................................................................................................... 13 

MEIOS TECNOLÓGICOS DO E@D ..................................................................................................................... 14 

Preferencialmente devem usar: .................................................................................................................. 14 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ...................................................................................................................... 15 

Indicadores de qualidade ............................................................................................................................ 15 

Indicadores de quantidade .......................................................................................................................... 15 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR .......................................................................................................................... 16 

Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma/ Educadores............................................................ 16 

Educadoras/ Professores ............................................................................................................................. 16 

Alunos/ Pais/ Encarregados de Educação ................................................................................................... 16 

Reuniões ...................................................................................................................................................... 17 

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES ................................................................................................................... 18 

Bibliografia ................................................................................................................................................... 18 

 

  



 

 2 

ENQUADRAMENTO 
 

Seguindo os 8 princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, 

conjuntamente elaborados pela Direção Geral da Educação (a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

DGEstE e a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (o Agrupamento de Escolas do Vale de 

S Torcato organizou-se no sentido de dar corpo e especificidade ao Plano e para assim garantir que todas as 

crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente contexto, de acordo com o definido no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios 

necessários para tal. O desenvolvimento do Plano de E@D é um processo em constante construção, 

alicerçado na procura permanente das melhores respostas às características da comunidade escolar, quer ao 

nível tecnológico quer das suas competências digitais. 

O presente plano destina-se a todas as crianças e alunos do Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato 

aplicando se deste modo, a todos os níveis e modalidade de ensino existentes, incluindo os Cursos de 

Educação e Formação de Jovens. De igual modo, poderá ser estendido aos Projetos de Desenvolvimento 

Educativo e às Medidas de Promoção do Sucesso Escolar (apoio tutorial específico, medidas universais, 

seletivas e adicionais) implementados no Agrupamento de Escolas. 

O Plano E@D aplica-se aos educadores/ professores no desenvolvimento das suas atividades letivas e não 

letivas, quando assim se justificar, bem como na participação em reuniões de caráter pedagógico, formativo 

ou outras. Para a definição e concretização das orientações pedagógicas, as lideranças intermédias assumem 

um papel essencial no E@D, designadamente: 

a) Os coordenadores de departamento, coordenadores de ano e a diretora 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 o diretor do Agrupamento 

de Escolas; 

c) Os diretores de turma na organização e gestão do trabalho do conselho de turma em estreita 

articulação com o coordenador do Conselho de Docentes de Ano.  

Para apoiarem os docentes, os coordenadores devem demonstrar confiança no seu trabalho em curso, bem 

como transmitir tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos. 

Atentos às dificuldades de implementação desta modalidade de ensino, face às necessidades tecnológicas a 

que obriga, a escola articulou com o Município, com as Juntas de Freguesia/ União de Freguesias e com a 

associação para o desenvolvimento das comunidades locais (ADCL) uma colaboração estreita, no sentido de 

colmatar possíveis faltas de equipamentos, acessos à internet e até mesmo ao nível das refeições para alunos 

mais carenciados. 
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MODELO de E@D – MISTO E NÃO PRESENCIAL 
 

Envolvimento de toda a comunidade educativa  
O sucesso da implementação do nosso Plano E@D será tanto ou mais consoante o grau de envolvimento e 

comprometimento de todos os atores educativos (professores, técnicos especializados, colaboradores Teach 

For Portugal, pais/ encarregados de educação e representantes dos alunos, entre outros). 

As diferenças estruturas da escola: diretor e equipa, conselho pedagógico, coordenadores de departamento, 

coordenadores dos diretores de turma, coordenadores de conselho de docentes de ano, educadores, 

professores titulares de turma, diretores de turma, diretores de curso, equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva, professores, técnicas especializadas, pais/ encarregados de educação, representantes de 

alunos devem assumir as suas responsabilidades nesta nova dimensão de escola. 
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Plano de Ação 
Direção Conselho Pedagógico Coordenadores de Departamento Subcoordenadores 

Assegurar o quadro de comunicação 
institucional entre a tutela e as 
diferentes estruturas da escola. 
Garantir o suporte tecnológico para a 
utilização de recursos de ensino à 
distância. 
Articular com o Município e com as 
Juntas/ União de Freguesias as 
necessidades conducentes à 
manutenção da igualdade de 
oportunidades para os alunos. 

Alertar para as diferenças entre o 
ensino presencial e o E@D, 
garantindo que a transição se faça 
com as adaptações necessárias. 
Articular o desenvolvimento de 
equidade e equilíbrio de 
procedimentos de avaliação no 
quadro do ensino à distância. 

Coordenar com os docentes do 
departamento um conjunto de 
recursos pedagógicos mobilizadores 
das diferentes aprendizagens 
essenciais. 
Esclarecer os docentes quanto às 
diferenças entre o ensino presencial e 
o E@D. 
Garantir que existe equilíbrio e bom 
senso nas tarefas/ atividades 
propostas aos alunos, pelos docentes 
do departamento. 

Mobilizar o grupo disciplinar para a 
necessidade de articular e 
desenvolver estratégias pedagógicas 
no quadro do E@D. 
Promover a articulação e adequação 
de modalidades curriculares e de 
recursos pedagógicos no âmbito do 
E@D. 

 

Coordenadores de Diretores de 
Turma/ Coordenadores de Docentes 

de Ano 
Diretora de Curso  

Diretores de Turma/ Professores 
titulares de Turma/ Educadoras 

Docentes 

Definir mecanismos de conceção, 
planificação e execução do E@D. 
Estabelecer procedimentos de 
monitorização do E@D dentro dos 
CDA. 
Assegurar a articulação necessária 
entre todos os intervenientes no 
processo do E@D. 
Garantir que os diretores de turma 
recolhem informações quanto às 
necessidades técnicas dos alunos no 
âmbito da E@D. 

Coordenar o E@D do curso de 
educação e formação, articulando 
com a diretora de turma. 
Reunir de três em três semanas o 
conselho de turma do curso de 
educação e formação para fazer o 
ponto da situação e delinear 
estratégias para colmatar possíveis 
constrangimentos. 
Monitorizar os procedimentos 
adotados para a realização da Prova 
de Avaliação Final (PAF) e da 
Formação Prática em Contexto de 
trabalho (FPCT), na realidade do E@D 
e das limitações que isso implica. 

Estabelecer procedimentos de 
comunicação entre os diretores de 
turma, os docentes, os alunos e os 
encarregados de educação. 
Assegurar o acompanhamento dos 
alunos à distância. 
Coordenar o conselho de turma no 
sentido de garantir uma distribuição 
equitativa e equilibrada de 
trabalhos/tarefas pedagógicas a 
realizar com os alunos. 
Assegurar a comunicação com os 
alunos e os encarregados de 
educação, desencadeando 
procedimentos necessários de forma 
a mitigar situações de vulnerabilidade 
identificadas. 

Desenvolver e adaptar recursos 
pedagógicos com potencial de 
mobilização no quadro do ensino à 
distância. 
Garantir equidade e equilíbrios no 
âmbito do desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. 
Atender às diferentes realidades e 
contextos em que se encontram os 
alunos. 
Articular com o diretor de turma e 
com o restante conselho de turma na 
execução do processo de ensino e 
aprendizagem à distância. 
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Apoiar os alunos a organizar o 
trabalho semanal e a distribuir tarefas 
propostas pelo conselho de turma. 
Encaminhar o aluno para o Serviço 
de Psicologia e/ ou GAAF se estiver 
numa situação de abandono escolar.   

 

Docentes de Educação Especial 
Serviços de psicologia e gabinete de 

apoio ao aluno e à família 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) 
Professor Tutor/ Apoio Tutorial 

Específico (ATE) 

Prestar aconselhamento aos 
docentes sobre estratégias e 
materiais passíveis de utilização na 
modalidade de E@D. 
Colaborar com os respetivos 
professores titulares. 
Realizar, ainda, contactos periódicos 
com os alunos através de 
videochamadas e/ ou chamadas 
telefónicas. 
Proporcionar apoio presencial, de 
segunda a quinta feira, das 9 às 12h, 
com todos os alunos de medidas 
adicionais e atividades síncronas com 
os alunos de medidas seletivas dos 
segundo e terceiro ciclos. 
Garantir um trabalho de Consultoria 
aos Encarregados de Educação e pais. 

GAAF: 
Proceder ao levantamento das 
necessidades de resposta prioritária 
das famílias em acompanhamento. 
Assegurar as medidas e os recursos 
necessários. 
Reforçar a articulação e comunicação 
entre as famílias e redes de suporte 
informal das mesmas. 
Mediar situações de crise. 
Disponibilizar informação relevante 
às famílias e contactos considerados 
necessários. 
Garantir os direitos dos 
utentes/famílias. 
Promover a mobilização de recursos. 
Reforçar a atenção dos grupos de 
risco junto das entidades/serviços da 
comunidade. 
Articulação interinstitucional na 
disponibilização de informação 
referente ao acompanhamento das 
famílias. 
Articulação com a EMAEI, serviço de 
psicologia e diretores de 
turma/conselhos de ano no sentido 

Seguindo as orientações para o 
trabalho das Equipas 
Multidisciplinares de Apoio à 
Educação Inclusiva, na modalidade 
E@D, a EMAEI organiza-se do 
seguinte modo:  
Em relação ao Eixo 1 (Apoio aos 
docentes e técnicos da comunidade 
educativa), definiu um horário de 
apoio síncrono ministrado pelas 
docentes de Educação Especial para 
alunos de medidas adicionais, para 
além da elaboração semanal de 
planos de trabalho para estes alunos, 
articulando todo o trabalho com os 
respetivos docentes, que 
acompanham os discentes. Em 
relação aos alunos com medidas 
seletivas, a EMAEI incrementou os 
apoios síncronos para estes alunos 
para as disciplinas de português e 
matemática, assumindo cada grupo 
disciplinar a distribuição dos mesmos. 
Para além disso, há um elemento da 
EMAEI nas reuniões de conselho de 
ano.  

Assegurar que o contacto com os 

alunos se mantem, utilizando como 

recursos o contacto telefónico, o 

correio eletrónico e/ ou a 

videoconferência. 

Manter o apoio aos alunos, no âmbito 
do quadro de ensino à distância. 
Articular com o conselho de turma na 
execução do processo de ensino/ 
aprendizagem à distância. 
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de garantir toda a intervenção 
delineada com os alunos em 
acompanhamento. 
Dinamização de sessões síncronas 
sobre a temática do Bullying e 
Ciberbullying dirigidas às turmas de 
5º ano. 
Conceção, implementação e 
dinamização do Programa de 
Desenvolvimento de Competências 
emocionais, sociais e 
comportamentais destinado às 
turmas do 7º C e 7º D, no âmbito do 
Projeto 2.7, em articulação com o SP 
e coordenadora TEIP. 
 
SP: 
Acompanhamento psicopedagógico 
dos alunos utilizando o contacto 
telefónico, o email e a videochamada 
como recursos; 
Orientação vocacional com a 
realização de sessões síncronas e o 
esclarecimento de dúvidas por email 
e/ou telefone; 
Articulação com as escolas 
profissionais e secundárias no que diz 
respeito à oferta formativa; 
Articulação com a EMAEI e os 
conselhos de ano dos alunos 
acompanhados, fornecendo 
estratégias e adequando as 
dificuldades e o perfil de cada aluno 
ao ensino à distância. 

Garantir o definido no Eixo 2 das 
referidas orientações, 
acompanhando os alunos de 
adicionais, garantindo que todas as 
medidas definidas no Relatório 
Técnico Pedagógico e no Programa 
Educativo Individual estão a ser 
cumpridas, monitorizando, também, 
os possíveis constrangimentos na 
aplicação deste modelo de E@D.  
Articular com os técnicos do CRI 
(Centro de Recursos para a Inclusão) 
e a Assistente Social do nosso 
Agrupamento de Escolas, que faz a 
“ponte” com as famílias dos nossos 
alunos. Garantir trabalho 
colaborativo com as equipas locais de 
intervenção. 



 

 7 

avaliação/acompanhamento 
Acompanhamento presencial dos 
alunos que se encontram em análise 
para ajuste de medidas no âmbito da 
EMAEI. 
Todas as orientação constam na 
página do Agrupamento. 

 

Docentes de Apoio e Assessorias TP 
1.ºciclo e 2.º ciclo – apoio ao estudo 

3.º ciclo – MAT/PORT/ING 
Biblioteca Escolar 

Equipa de Apoio Tecnológico e 
Pedagógico 

Programa Mentorias 

Recolher informação do grupo de 
alunos, a frequentar os apoios e 
assessorias à distância, junto dos 
diretores de turma e respetivos 
professores. 
São criadas classrooms para a 
implementação destas medidas de 
apoio às aprendizagens. 
As assessorias acompanham de forma 
paralela a aula-mãe. No entanto 
podem definir outra forma 
organizativa desde que, articulada 
entre o professor, o assessor e alunos. 
Nos apoios do 2.º e 3.º ciclos, o tempo 
a cumprir será 70% do definido 
presencialmente. No 1.º ciclo são 
2x60’. 
Sempre que haja alterações, devem 
ser partilhadas com os professores/ 
diretores de turma. 

Comunicar em rede através de um: 
−Canal de comunicação permanente, 
utilizando um serviço de formulários, o 
e-mail da BE, o chat, a classroom, a 
videochamada; 
−Horário fixo de atendimento 
síncrono, exclusivo para os docentes, 
às 2ª e 4ª, das 10:00 às 12:00. 
− Horário fixo de atendimento 
síncrono, exclusivo para alunos e 
Encarregados de Educação, às 3ª e 5ª, 
das 10:00 às 12:00. 
Colaborar e articular 
–Apoio ao currículo/ Promoção da 
leitura / Curadoria e disponibilização 
de conteúdos 
Aprofundar o conhecimento das 
plataformas e ferramentas mais 
usadas pelos alunos e docentes da 
escola 
Contribuir para promover a ligação da 
escola à comunidade escolar - 
Ocupação lúdico-educativa. 

Organizar os meios e apoiar de forma 
personalizada os professores e os 
alunos. 
Dinamizar pequenas sessões de 
formação/esclarecimento e realizar 
tutoriais, webcasts, entre outras. 
Incentivar a partilha de práticas entre 
professores. 

Continuará a ser implementado, 
respeitando a periodicidade semanal. 
Em relação ao 3.º ciclo, dar-se-á 
continuidade à modalidade síncrona 
até aqui desenvolvida. Relativamente 
ao 2.º ciclo, cujas sessões eram 
presenciais, passarão a realizar-se à 
semelhança das restantes atividades, 
ou seja, por videochamada. A duração 
de cada sessão segue as orientações 
que foram definidas para as 
atividades letivas, ou seja, 70% do 
tempo letivo. 
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Encarregados de Educação Alunos Coordenação TEIP Técnica TFP 

Colaborar com os professores, 
designadamente com o Diretor de 
Turma, no âmbito do processo de 
ensino e aprendizagem dos seus 
educandos. 
Expor aos órgãos competentes 
quaisquer sugestões ou opiniões que 
julguem úteis para o bom 
funcionamento do ensino à distância. 
Sinalizar situações de vulnerabilidade 
ao diretor de turma e/ou SP/ GAAF. 

Promover a interajuda entre pares. 
Cumprir com as tarefas propostas 
pelo conselho de turma. 
Respeitar as regras ou regulamentos 
do ensino à distância. 
Cumprir com os deveres estipulados 
na Lei 51/2012, de 5 de setembro. 
 
 

Acompanhamento da implementação 
das ações TEIP e respetiva 
monitorização. 
Construção e definição das dinâmicas 
da ação TEIP SOS 2.7 (programa de 
desenvolvimento de competências 
emocionais, sociais e 
comportamentais) para 
implementação, das primeiras 
sessões, no formato online nas 
turmas C e D do 7º ano. 
Preparação de ações de formação 
para capacitação em recursos digitais 
educativos dos docentes do 
agrupamento. 
Realização de reuniões mensais com 
o consultor externo para análise, 
reflexão e apresentação de propostas 
para a continuidade ou alterações 
necessárias à sua operacionalização 
do E@D. Reuniões, inicialmente 
semanais, agora quinzenais para um  
acompanhamento de grande 
proximidade e monitorização das 
atividades realizadas pelo serviço de 
psicologia e gabinete de apoio ao 
aluno e à família. 

Garantir a continuidade da relação 
criada com os alunos e das propostas 
apresentadas durante o ano, 
nomeadamente no Clube de Música, 
e nas salas virtuais (classroom) 
criadas para manter a cooperação 
com os professores mentores. 
Apoiar os alunos e encarregados de 
educação na adaptação ao ensino à 
distância. 
Criar salas de estudo de 2.º e 3.º 
ciclos. 
Auxiliar os alunos que têm o acesso 
mais dificultado às novas tecnologias 
e garantir que acompanham todo o 
processo. 
(campo em atualização) 
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REGIME MISTO 
 

A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a do Google Meet, no domínio aevst.pt, mantendo a 

interação entre professor e alunos à distância e vice-versa. 

Transmitir a aula via webcam colocada na sala (aula presencial e em direto para o(s) aluno(s) que está(ão) 

em casa). Possibilidade de complementar através de envio de materiais (fotos de cadernos, registos no 

quadro negro, utilização da classroom). No caso de Educação Física os alunos que permanecem à distância, 

em modelo de aula assíncrona, realizarão trabalho autónomo orientado pelo professor. No entanto, aulas 

síncronas não estão excluídas deste processo. 

A classroom é por si só uma plataforma de excelência para comunicação e solicitação de realização de tarefas 

a realizar pelo aluno durante o isolamento profilático (a recuperação já era prevista no n.º 6 do art.º 16 da 

lei 51/2012 de 5 de setembro). 

No caso do professor em isolamento profilático (mantém a mancha do seu horário letivo) este transmite as 

aulas a partir de casa para as turmas que estarão acompanhadas por um professor de substituição (o 

delegado de turma liga a classroom da disciplina). Pode acontecer de não termos, de todo, professores de 

substituição ou haver uma prioridade definida. Caso a turma não apresente um comportamento compatível 

com o exigido numa sala de aula, solicita ao delegado de turma que informe a Direção. 

No caso da turma em isolamento profilático as aulas são lecionadas via google meet da classroom a partir da 

sala de aula de acordo com o horário da turma. No caso de Educação Física os alunos acompanham as 

atividades letivas, em modelo de aula assíncrona, realizarão trabalho autónomo orientado pelo professor. 

No entanto, aulas síncronas não estão excluídas deste processo. 

Ver informações suplementares 
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REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

A formação e experiência adquirida devido a situações idênticas num passado recente, atribui-nos uma maior 

responsabilidade mas também, uma maior capacidade na gestão de tempos e metodologias a implementar. 

Na preparação do Plano de E@D foram tidos em conta os equilíbrios necessários entre diferentes 

metodologias e diferentes momentos de trabalho. A gestão, incluindo a distribuição dos momentos síncronos 

e assíncronos acautelou: 

a. O tempo de atenção dos alunos e a fadiga de ecrã, variável em função das idades, estilos de aprendizagem 

e ritmos de diferentes turmas; 

b. A diversificação de metodologias ao longo de cada aula, estimulando-se a atenção, o trabalho individual 

e em pares e acautelando-se o excessivo recurso a métodos unidirecionais, seguindo-se as sugestões da 

UNESCO sobre a duração das unidades com base na capacidade dos alunos; 

c. O acompanhamento efetivo dos alunos nas aprendizagens desenvolvidas ao longo de cada semana; 

d. Uma constante monitorização pelas estruturas da Escola da eficácia das opções tomadas para 

maximização das aprendizagens dos alunos. 

Auscultado o conselho pedagógico este decidiu qual a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos, 

incluindo os necessários tempos de pausa. Na conceção do horário dos alunos no E@D, foram equacionados 

os seguintes aspetos: 

- adaptação da carga horária semanal de cada disciplina/ UFCD; 

- definição do tempo de intervalo entre cada tarefa proposta; 

- flexibilidade temporal na execução das tarefas; 

- diferentes ritmos de aprendizagem. 

Em alinhamento com as orientações pedagógicas da Escola, as equipas de ano/ os conselhos de turma dão 

continuidade ao trabalho desenvolvido presencialmente, sob a orientação do coordenador de ano, no 1.º 

ciclo e do diretor de turma ou da diretora de curso, nos 2.º e 3.º ciclos. Para dar cumprimento à monitorização 

dos trabalhos, a Direção agenda um conjunto de reuniões síncronas de trabalho colaborativo. 

O E@D pode desenvolver se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, para: 

-orientação educativa dos alunos; 

-lecionação e esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para estabelecimento de rotinas e 

conferir segurança aos alunos. 

Assim, na planificação do trabalho síncrono e assíncrono de cada disciplina (incluindo, quando pertinente, 

#EstudoEmCasa), não deve ultrapassar o limite máximo da respetiva carga horária semanal da turma.  

Dever-se-ão utilizar as ferramentas digitais de trabalho e comunicação sugeridas neste documento. Quando 

não for possível utilizá-las, deve recorrer-se a outros meios comunicacionais, tal como a comunicação 

telefónica e/ou o suporte papel. 

O professor/educador deve estar disponível para interagir sincronamente com as/os suas/seus 

crianças/alunos no horário estabelecido: 

 

Pré-Escolar 

Foi definido um horário específico para o contexto, e comunicado a todos os pais/ encarregados de educação 

pela respetiva educadora. Semanalmente é enviado um plano de atividades a desenvolver de modo 

assíncrono, complementado com sessões síncronas a decorrer em cada dia da semana (1x1h + 4x pelo menos 

de 15’), no intuito de permitir a criação de momentos de interação entre o educador e as crianças e aferir o 

bem-estar emocional e as necessidades individuais de cada criança. 
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1.º Ciclo 

Foi definido um horário específico para o contexto, e comunicado a todos os pais/ encarregados de educação 

pela respetiva professora titular. Este horário contempla todas as disciplinas bem como as atividades 

extracurriculares, conjugando-se uma parte síncrona (por videochamada) e outra assíncrona cumprindo-se 

com a matriz curricular de cada ano de escolaridade. 

1.º ano – 1 hora síncrona por dia e atribuição de tarefas assíncronas. 

2.º ano – 2 horas síncronas por dia e atribuição de tarefas assíncronas. 

3.º e 4.º anos – 3,5 horas síncronas diárias e atribuição de tarefas assíncronas. Dispõem ainda de 90 minutos 

síncronos semanais de Inglês que podem ser divididos (2x45’) e 30 minutos semanais de EMRC. Em ambas as 

situações devem incluir na preparação da sua prática letiva tarefas correspondentes aos 30 minutos 

assíncronos. 

Durante a semana as turmas dispõem ainda de atividades síncronas de artes performativas (1x40'), atividade 

física e desportiva (2x30'). 

 

2.º e 3.º Ciclos 

O horário escolar de cada turma mantém-se, porém, o tempo em atividade síncrona (videochamada) é 

reduzido para 70% (tempo útil de aula), isto é, em aulas de 100 minutos, lecionar-se-ão apenas 70 minutos 

e em aulas de 50 minutos, serão lecionados 35 minutos. De relevar que as aulas mantêm o seu horário de 

início tal e qual o presencial e o professor contabiliza o tempo (70 ou 35 minutos) após começar efetivamente 

a aula. Em situações inusitadas (atraso generalizado, comportamento inadequado dos alunos ou até mesmo 

apresentação de trabalhos, entre outros considerados pelo professor), este pode prolongar o tempo síncrono 

de aula. 

No que concerne ao registo das atividades no programa sumários, as atividades desenvolvidas no período 

assíncrono (relativo aos 30% da atividade letiva) também devem ser registadas no sumário (por exemplo: 

tarefa assíncrona – realização de …), de forma a constituírem evidências do trabalho desenvolvido no E@D. 

 

Alunos com medidas adicionais do Agrupamento 

Considerando a experiência adquirida por alunos e professores, no regime de ensino não presencial, já posta 

em prática no nosso Agrupamentos de Escolas, e salvaguardando-se as orientações das autoridades de 

saúde, foi traçado um plano de atividades a realizar para os alunos abrangidos pelos apoios terapêuticos 

prestados na escola pelos técnicos do Centro de Recurso para a Inclusão, para quem foram mobilizadas 

medidas adicionais. Integrado neste plano, está um horário de intervenção presencial por parte dos 

professores de educação especial. 

 

Princípios transversais relativos às atividades letivas não presenciais 
a. As atividades letivas implicam o cumprimento do previsto no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, 

aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, doravante Estatuto do Aluno, e no Regulamento Interno 

da Escola. 

b. Os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias adaptações, em todas as 

atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos docentes. 

 

 

 



 

 12 

Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade 
Atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas: 

a. Assumem caráter obrigatório para todos os alunos, mantendo-se os deveres de controlo de assiduidade 

e de pontualidade, designadamente: 

i. Registo pelo respetivo docente; 

ii. Comunicação ao diretor de turma; 

iii. Informação ao encarregado de educação; 

iv. Apuramento das razões que motivaram a ausência do aluno; 

v. Justificação da ausência perante o diretor de turma, nos termos do artigo 16.º do Estatuto do Aluno. 

b.   Aos alunos menores, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º do Estatuto do Aluno dá lugar   

à aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto no artigo 20.º do referido Estatuto. 

c.   O incumprimento das medidas de recuperação e de integração, previstas no referido artigo 20.º, e a sua 

ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação 

obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, ao Ministério 

Público junto do tribunal de família e menores territorialmente competente, nos termos do artigo 21.º do 

Estatuto do Aluno. 

  



 

 13 

METODOLOGIAS DE ENSINO 
 

O E@D pretende desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença e ligação do aluno à escola 

e ao grupo/turma, bem como fomentar o estabelecimento de comunicações regulares entre professores-

alunos e entre alunos-alunos. Na educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo, este aspeto assume particular 

importância. 

O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de trabalho, 

que configuram segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, deverão ser 

desenvolvidas atividades de caráter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno, tais como o 

envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel. 

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 convívio, promovendo o trabalho de grupo online e 

quebrando o isolamento em que os alunos se encontram. 

Nesta fase, devem ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das 

tarefas quer ao nível da regulação entre pares. Poderão ser atribuídas funções específicas aos alunos de uma 

turma, mediante as suas competências. 

O diretor de turma/ professor/ educador/ professor tutor/ mediador/ aluno mentor pode de igual modo, 

organizar sessões de trabalho com os alunos/ colegas através da utilização de plataformas de 

videoconferência disponíveis e sugeridas pela Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico (EATP) ou outras 

consideradas por si úteis e eficazes. Esta situação deve ser articulada para não colidir com a mancha horária 

dos alunos. 
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MEIOS TECNOLÓGICOS DO E@D 
 

No geral, a equipa de apoio tecnológico e pedagógico sugere os meios tecnológicos que auxiliam o ensino à 

distância sem inundar os alunos de múltiplas soluções de comunicação. Independentemente de uma seleção 

de plataforma específica de apoio ao ensino e à aprendizagem, deverão ser rentabilizados os meios 

tecnológicos com os quais todos estão familiarizados tais como, a classroom, o email, WhatsApp, redes 

sociais, entre outros. 

No âmbito do conselho de turma/ conselho de docentes/ educadores, relativamente à sua interação com os 

alunos/ grupo, são definidos os meios mais eficazes para o E@D, definindo sempre, que necessário, 

alternativas para aqueles com problemas de conetividade e/ ou infraestrutura e/ ou menor 

acompanhamento familiar. 

 

Preferencialmente devem usar: 
● Gmail para os docentes: utilização do e-mail institucional (…@aevst.pt) em todas as comunicações com 

alunos; 

● Google Classroom: plataforma de e-learning, para gestão e proposta de atividades e tarefas, bem como 

para colocação de dúvidas e feedback; 

● Google Meet: vídeoconferência, vídeochamadas e chat (no entanto, se mais habitual, para comunicação 

com alunos singulares, poderão utilizar outras aplicações como o WhatsApp ou o Messenger). 

● Google Calendar: calendário e marcação de reuniões; 

● Google Drive: documentação digital e arquivo; 

● Google Docs: produção de documentos; 

● GIAE online: sumários e demais registos habituais. 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas no Plano E@D é criada 

uma Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico que organiza os meios, veicula orientações e capacita/apoia, 

de forma personalizada, os educadores e docentes sobre soluções de comunicação. Esta equipa estabelecerá 

um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da Comunidade Escolar, com base em 

dois endereços eletrónicos: equipa.a.pedagogico@aevst.com e equipa.a.tecnologico@aevst.com . 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano E@D é criada uma equipa responsável por 

este trabalho, denominada Equipa de Acompanhamento e Monitorização. Esta equipa procederá a uma 

consulta regular à Comunidade Escolar, com base nos seguintes indicadores de qualidade e de quantidade: 

 

Indicadores de qualidade 
•Grau de satisfação dos docentes; 

•Grau de satisfação dos alunos; 

•Grau de satisfação dos Pais/ EE; 

•Feedback dado aos alunos visando a monitorização das aprendizagens. 

 

Indicadores de quantidade 
•Taxa de concretização de tarefas propostas pelos professores; 

•N.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado; 

•Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

•Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e alunos; 

•Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigido aos alunos sem computador e ligação à internet em 

casa. 
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PROCEDIMENTOS A ADOTAR 
 

Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma/ Educadores 
Não desconsiderando todas as recomendações/ sugestões neste documento redigidas existem diretrizes 

específicas a definir. 

O diretor de turma/ professor titular de turma/ educador desempenha uma função central ao nível da 

auscultação/ articulação entre alunos/ grupo e/ ou professores. Organiza o trabalho semanalmente (pré-

escolar e 1.º ciclo), centraliza a função de distribuir as tarefas aos alunos/ grupo e garante o contacto com os 

pais/encarregados de educação. Assim, devem cumprir com o a seguir enumerado: 

-Contactar os encarregados de educação para informar que a escola se encontra a implementar um plano 

E@D, bem como a mancha de horário escolar a cumprir pelo seu educando; 

-Elaborar uma lista de endereços de email e/ou de WhatsApp dos pais/ enc. de educação e alunos; 

-Assegurar que essas listas chegam à EATP; 

-Privilegiar o uso do email institucional; 

-Enviar o plano de trabalho na sexta-feira anterior à semana de aplicação do mesmo (pré-escolar e 1.º ciclo). 

Este plano engloba todas as disciplinas e inclui tarefas simples, proporcionais à carga horária de cada 

disciplina; 

-Enviar um novo plano, semanalmente, mesmo que todas as tarefas do plano anterior ainda não tenham sido 

realizadas pelos alunos;  

-Recolher informação do cumprimento ou incumprimento das tarefas/ atividades elencadas no plano de 

trabalho. 

 

Educadoras/ Professores 
-Contribuir para a elaboração do plano de trabalho com uma tarefa ou ficha de trabalho de fácil resolução 

sobre conteúdos já lecionados ou por lecionar. Na aplicação de fichas de trabalho, estas devem estar 

devidamente formatadas, contendo o cabeçalho utilizado para todos os documentos oficiais. 

-Corrigir e dar o feedback às crianças do trabalho realizado, no prazo máximo de uma semana (pré-escolar). 

-Dar o feedback ao diretor de turma do cumprimento ou não das tarefas/ atividades (2.º e 3.º ciclos). 

-Quando se concebe o plano de trabalho para todos os alunos/ crianças, este deve ter em conta os princípios 

já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais já adotadas no âmbito da educação 

inclusiva (articular com o docente de educação especial que acompanha o processo do aluno). 

-Devem alertar a psicóloga escolar ou assistente social para situações que necessitem de alguma intervenção 

por parte das mesmas (sobretudo situações de extremo isolamento social, maus tratos de que tenham 

conhecimento ou carência alimentar). No caso dos professores dos 2.º e 3.º ciclos estes informam o diretor 

de turma que por sua vez, reportará a situação ao seu destinatário (psicóloga escolar e/ ou assistente social). 

Essas situações são reportadas via email. 

 

Alunos/ Pais/ Encarregados de Educação 
Para que este trabalho seja bem-sucedido, o aluno/a criança/o e os pais/ encarregados de educação deve(m) 

cumprir os seguintes procedimentos: 

-Cumprir com a mancha horária definida (estar disponível para sessões síncronas, esclarecimento de 

dúvidas…); 

-Estar atento ao email, de modo a receber qualquer informação relacionada com o processo de ensino-

aprendizagem e no caso da educação pré-escolar e 1.º ciclo, até mesmo relacionada com o plano de trabalho 

com as tarefas a realizar durante a semana seguinte. Salienta-se que o mesmo é enviado na sexta-feira 
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anterior à semana de aplicação do mesmo, o qual deve ser realizado até ao final da semana (sexta-feira 

seguinte); 

-Enviar as tarefas/ atividades realizadas, podendo utilizar para o efeito os seguintes formatos: documento 

em Word, foto legível do manuscrito/ caderno diário, entre outros (caso se verifique a necessidade); 

-Em caso de necessidade a atividade, tarefa ou ficha de trabalho, resolvida pelo aluno, deve ser enviada, pela 

via estabelecida pelo conselho de docentes/ conselho de turma; 

-Cumprir o prazo de envio estipulado; 

-Aguardar a correção e/ ou feedback do professor/ educador; 

-Expor as dúvidas, sempre que necessário, através do email institucional/, das aulas síncronas ou outra via; 

-Auxiliar os colegas na utilização dos meios tecnológicos, fomentar a participação dos colegas na execução 

das tarefas propostas e ajudar a monitorizá-las, entre outros, são atividades a desenvolver por forma a estar 

unidos enquanto turma. 

Por último é importante referir o seguinte: não é permitida, em caso algum, os pais e/ ou encarregados de 

educação ou qualquer outra pessoa, interagir com os outros alunos da turma, ou com os professores, por via 

das plataformas digitais (Google Classroom) ou das ferramentas de comunicação partilhadas com alunos 

(Google Meet ou outra). O espaço de sala de aula, presencial ou online, é um espaço reservado 

exclusivamente a professores e alunos. Os pais podem e devem acompanhar os seus educandos, mas sem 

intervir no funcionamento da aula, exceto se explicitamente autorizados ou convidados pelo respetivo 

docente. Se pretenderem comunicar com a escola ou com o professor, devem fazê-lo por via do diretor de 

turma ou da Direção do Agrupamento. 

 

Reuniões 
Não obstante da realização de outras reuniões, as reuniões de conselho de docentes/ conselhos de turma 

podem ser utilizadas para elaborar os planos, planear tarefas interdisciplinares, deteção de 

constrangimentos, definição de alternativas, entre outros - devem reunir-se, de três em três semanas, para 

planear e adaptar as atividades a desenvolver pelos alunos, ao longo de todo o período da implementação 

do E@D. 

Todas as reuniões devem realizar-se por videoconferência. Para esse efeito, todos os intervenientes devem 

estar atentos ao email, pois é por essa via que recebem o link de acesso à videoconferência enviado pelos 

presidentes das reuniões. 
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INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES 
 

Neste momento todas as salas estão equipadas com webcam. 

Existem computadores portáteis que poderão servir de alternativa às webcams instaladas nas salas 

(situações excecionais). 

No regime misto e no regime à distância, sempre que estejam a participar na aula à distância, a confirmação 

da presença do aluno deve ser fundamentada na sua participação áudio e vídeo, na perspetiva de que a 

comunicação humana, fundamento do nosso sistema de ensino e aprendizagem, passa também pela 

interação, pela emissão/ receção/ interpretação de tons de voz e de reações gestuais e faciais. Não obstante, 

o aluno tem o direito a salvaguardar a sua privacidade, podendo limitar a câmara de vídeo exclusivamente à 

sua pessoa ou desfocar a imagem mantendo-a o máximo percetível ao professor (o meet apresenta agora 

uma funcionalidade para este efeito, no entanto em alternativa podem usar fita cola colada na câmara). 

As aulas serão sumariadas no GIAE on line e o registo das faltas deve acompanhar os procedimentos da sala 

de aula: cada professor marca falta no GIAE, seja em regime presencial, misto ou não presencial 

(videoconferência). A câmara tem de estar ligada. Tem falta sempre que: não a ligue; a desligue durante a 

aula sem avisar o professor; se ausentar do espaço visual da sala de aula sem pedir licença ou sem motivo 

aceitável. 

Caso as aulas decorram através da videoconferência: caso o aluno não ligue a câmara, seja chamado durante 

a aula e não responda, tem falta. 

Em qualquer regime, presencial, misto ou à distância, os alunos estão sempre obrigados ao cumprimento do 

Regulamento Interno da Escola e da lei n.º 51/2012 de 5 de setembro de 2012, nomeadamente ao 

cumprimento do direito/ dever de assiduidade. 
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