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ENQUADRAMENTO 

Tendo por base as linhas de orientação emanadas pela Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGesTE), Direção Geral de Educação (DGE) e pela Agência Nacional para a Qualificação 

e Ensino Profissional (ANQEP), o Agrupamento definiu uma estratégia com o objetivo de garantir 

que todas as crianças e todos os alunos continuem a aprender durante o contexto atual, de acordo 

com o definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais. 

No processo de mudança para o ensino à distância, o envolvimento de toda a Comunidade 

Educativa na implementação do Plano de Ensino à Distância (Plano E@D) é imprescindível para o 

sucesso do mesmo. Deste modo, a sua implementação pressupõe um processo dinâmico e de 

melhoria constante assente na procura permanente das melhores respostas às características da 

nossa comunidade escolar, quer ao nível tecnológico quer das suas competências digitais. 

A articulação com a Câmara Municipal e/ou com outros parceiros, por exemplo, as Juntas 

de Freguesia, as Bibliotecas, as Associações de Pais, as Associações de Solidariedade Social, os 

Bombeiros, entre outros, podem ser uma forma para chegar a todas as crianças e a todos os alunos. 

Esta dimensão assume principal relevância para os alunos com problemas de conectividade e 

infraestrutura e/ou menor acompanhamento familiar. 

A estrutura do presente plano segue uma lógica sequencial de implementação do Plano 

E@D, apresentando um conjunto de orientações e recomendações, para um contexto único, nunca 

antes perspetivado, contendo as seguintes etapas: 

a) Estratégia de gestão e liderança; 

b) Estratégia e circuito de comunicação; 

c) Modelo de ensino à distância; 

d) Plano de monitorização e avaliação. 

 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO E LIDERANÇA 

Neste atual estado de pandemia em que o ensino presencial não é possível, torna-se, pois, 

necessário estabelecer um plano E@D que contenha estratégias claras e metodologias que nos 

permitam concluir este ano letivo de uma forma o mais normal possível. 

No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas neste 

plano, são constituídas as seguintes equipas: 

- Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico: João Paulo Lemos da Fonseca 

(joaofonseca@aetomazribeiro.net); José Carlos Cravo Martins (carloscravo@aetomazribeiro.net); 

Nuno Miguel Garrinho Goncalves Café (nuno.cafe@aetomazribeiro.net); Paulo Manuel de Matos 

mailto:joaofonseca@aetomazribeiro.net
mailto:carloscravo@aetomazribeiro.net
mailto:nuno.cafe@aetomazribeiro.net
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Pereira (paulopereira@aetomazribeiro.net) e Paulo Sérgio Rodrigues Nogueira 

(paulonogueira@aetomazribeiro.net). 

- Equipa de Acompanhamento e Monitorização: António Manuel Ferreira da Costa 

(antonio.costa@aetomazribeiro.net); Fernanda Maria Amaral Rodrigues Pereira 

(fernandapereira@aetomazribeiro.net) e Fernando Simões de Sousa 

(fernandosousa@aetomazribeiro.net). 

A Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico organiza os meios, veicula orientações e 

capacita/apoia os docentes sobre soluções de comunicação. A partir do diagnóstico das 

necessidades do Agrupamento, esta equipa pode dinamizar pequenas sessões de 

capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, Webcasts, entre outras. Compete ainda a esta 

equipa incentivar a partilha de práticas entre docentes e criar um circuito de comunicação eficaz, 

dirigido a todos os intervenientes da Comunidade Escolar. 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização é responsável pela monitorização e 

regulação do plano, consultando regularmente os docentes, os alunos e os encarregados de 

educação. 

As lideranças intermédias assumem também um papel essencial no plano E@D, 

designadamente: 

- Os Coordenadores de Estabelecimento no acompanhamento e supervisão das questões 

logísticas relativas à estrutura educativa que coordenam, em estreita articulação com o Diretor do 

Agrupamento; 

- Os Coordenadores de Departamento e os Diretores de Curso nas questões do 

acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas; 

- Os diretores de Turma/professores titulares na organização e gestão do trabalho do 

Conselho de Turma/Equipas Pedagógicas em estreita articulação com a coordenação do Conselho 

de Diretores de Turma/Conselho de Docentes. 

 

ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

A implementação do Plano E@D exige o envolvimento/articulação de todos os 

docentes/educadores; diretores de turma/professores titulares; alunos e encarregados de 

educação.  

Embora seja possível, nesta fase do processo, não é permitido gravar as videoconferências. 

A captura de écrans da conferência ou dos materiais partilhados tem de ser consentida por todos 

os intervenientes e só pode ser usada para efeitos escolares. 

mailto:paulopereira@aetomazribeiro.net
mailto:paulonogueira@aetomazribeiro.net
mailto:antonio.costa@aetomazribeiro.net
mailto:fernandapereira@aetomazribeiro.net
mailto:fernandosousa@aetomazribeiro.net
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Neste sentido, indicam-se algumas orientações para os vários intervenientes 

educativos/níveis de ensino: 

Ensino Pré-Escolar 

O Educador de Infância deverá orientar/articular atividades com os encarregados de 

educação, pelo meio mais ajustado (correio eletrónico, WhatsApp, outro). 

É muito importante que os pais/encarregados de educação assegurem rotinas diárias às 

crianças que, além de contribuir para o seu bem-estar, criem oportunidades de aprendizagem, 

dando assim continuidade às aprendizagens realizadas no jardim de infância/escola. 

Os pais/encarregados de educação poderão enviar fotografias e vídeos das atividades 

desenvolvidas pelas crianças/alunos. 

 

Ensino Básico: 

- Os docentes devem: 

1. Articular com os colegas que lecionam a mesma disciplina/ano de escolaridade, por 

forma a existir uniformidade no que concerne à concretização das orientações pedagógicas e à 

gestão do currículo; 

2. Desenvolver atividades letivas com os alunos através da utilização da plataforma Google 

reunião de acordo com o horário distribuído;  

3. Colocar na Drive ou Classroom da respetiva turma, as propostas de tarefas para os 

alunos, preenchendo o plano de trabalho da turma, tendo em conta os princípios já existentes no 

desenho das medidas universais, seletivas e adicionais (articulando com o docente de educação 

especial). Registar quem não efetuou as tarefas propostas; 

4. Corrigir e dar feedback aos alunos do trabalho realizado; 

5. Alertar, por correio eletrónico, a Psicóloga ou o Diretor para situações que necessitem 

de alguma intervenção, sobretudo situações de extremo isolamento social, maus tratos ou carência 

alimentar de que tenham conhecimento. 

 

- O diretor de turma deve: 

1. Garantir o contacto com os pais/encarregados de educação, informando-os das medidas 

que estão a ser organizadas pela escola no 3.º Período; 

2. Articular as atividades entre professores e alunos; 

3. Gerir o Grupo Conselho Turma na Drive ou Classroom (domínio @aetomazribeiro.net); 

4. Coordenar, regularmente, a distribuição das tarefas aos alunos, propostas pelos 

professores; 
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5. Organizar sessões de trabalho com os alunos através da utilização da plataforma Google 

reunião, nomeadamente nas aulas de ADT. 

 

O aluno deve: 

1. Estar atento ao correio eletrónico; 

2. Realizar as tarefas/atividades propostas pelo professor e enviar as respostas/trabalhos, 

quando solicitado; 

3. Cumprir os prazos estipulados; 

4. Aguardar a correção e o feedback do professor; 

5. Expor as dúvidas, sempre que necessário; 

6. Auxiliar os colegas na utilização dos meios tecnológicos e fomentar a sua participação na 

execução das tarefas propostas. 

 

Os pais/encarregados de educação devem: 

1. Estar atentos ao correio eletrónico; 

2. Colaborar com os docentes no cumprimento das atividades propostas aos alunos; 

3. Fazer a supervisão do trabalho realizado pelos seus educandos. 

 

Ensino Secundário: 

Os docentes devem: 

1. Articular com os colegas que lecionam a mesma disciplina/ano de escolaridade, por 

forma a existir uniformidade no que concerne à concretização das orientações pedagógicas e à 

gestão do currículo; 

2. Desenvolver atividades letivas com os alunos através da utilização da plataforma Google 

reunião, com toda a turma ou com pequenos grupos, de acordo com o horário que lhes for 

distribuído;  

3. Colocar na Drive ou Classroom da respetiva turma, as propostas de tarefas para os 

alunos, preenchendo o plano de trabalho da turma, tendo em conta os princípios já existentes no 

desenho das medidas universais, seletivas e adicionais (articulando com o docente de educação 

especial). Registar quem não efetuou as tarefas propostas; 

4. Corrigir e dar feedback aos alunos do trabalho realizado; 

5. Criar espaços, além do horário estabelecido, para tirarem as dúvidas aos alunos; 

6. Alertar, por correio eletrónico, a Psicóloga ou o Diretor para situações que necessitem 

de alguma intervenção, sobretudo situações de extremo isolamento social, maus tratos ou carência 

alimentar de que tenham conhecimento. 
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O diretor de turma deve: 

1. Garantir o contacto com os pais/encarregados de educação, informando-os das medidas 

que estão a ser organizadas pela escola no 3.º Período; 

2. Articular as atividades entre professores e alunos; 

3. Gerir o Grupo Conselho Turma na Drive ou Classroom (domínio @aetomazribeiro.net); 

4. Supervisionar a distribuição das tarefas aos alunos, propostas pelos professores. 

 

O aluno deve: 

1. Estar atento ao correio eletrónico; 

2. Realizar as tarefas/atividades propostas pelo professor e enviar as respostas/trabalhos 

quando solicitado; 

3. Cumprir o prazo de envio estipulado; 

4. Aguardar a correção e o feedback do professor; 

5. Expor as dúvidas, sempre que necessário; 

6. Auxiliar os colegas na utilização dos meios tecnológicos e fomentar a sua participação na 

execução das tarefas propostas. 

 

Os pais/encarregados de educação devem: 

1. Estar atentos às atividades propostas aos alunos pelos professores; 

2. Fazer a supervisão do trabalho realizado pelos seus educandos. 

 

MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA 

Com o objetivo de auxiliar o ensino à distância, sem inundar os alunos com múltiplas 

soluções de comunicação, deverão ser utilizadas as ferramentas disponibilizadas pela Google na 

sua G Suite for education, que é utilizada nas nossas comunicações internas: 

- Gmail institucional, Google Calendário, Hangouts Meet (Google reunião), Google Classroom, 

Google Drive; 

- Plataforma moodle acedida em - http://moodle.esev.ipv.pt/estondela/; 

- Plataformas disponibilizadas pelas Editoras dos manuais adotados; 

- WhatsApp que pode ser facilitador dos contactos com alunos sem computador. 

O E@D vai desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e/ou assíncronas, 

para orientação educativa dos alunos e esclarecimento de dúvidas, de acordo com uma mancha 

horária semanal fixa, a cumprir pelos alunos e professores.  
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As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras 

dos alunos para a ação, para além de deverem ser diversificadas e enquadradoras, propiciarem a 

apresentação de exemplos e fomentarem a autorreflexão e o trabalho autónomo, tendo em conta 

que as atividades e métodos a desenvolver não podem depender do papel e competências dos 

pais/encarregados de educação. 

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar aprendizagens de várias 

disciplinas/componentes de formação/UFCD. Deste modo, pretende-se privilegiar metodologias de 

ensino que promovam um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens. 

No E@D adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. A 

título exemplificativo, poderão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competência: informação e 

comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e criativo; desenvolvimento 

pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente. A este propósito, é de referir que o E@D 

permite que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada 

e articulada, através da diversificação de formas de trabalho. 

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 e alunos e entre 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. 

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. 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Compete à Equipa de Acompanhamento e Monitorização, a monitorização e a regulação 

do Plano E@D. Esta equipa procederá a uma consulta regular à Comunidade Escolar, com base nos 

seguintes indicadores: 
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- Indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação; qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das 

aprendizagens; 

- Indicadores de quantidade: taxa de concretização das tarefas propostas; disponibilização 

de meios tecnológicos de E@D; apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores 

e alunos; desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computadores e 

ligação à Internet em casa. 

 


