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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
Orientações para o ensino à distância (E@D)         -           GUIÃO DE TRABALHO PARA O 3º PERÍODO 

 

1. Introdução 

Num quadro de alteração substancial da vida social, com fortes implicações no quotidiano da escola, 

colocada perante a necessidade de repensar, num tempo célere, novas formas e metodologias de 

trabalho, a escola, no seu todo, deve recentrar e projetar o seu serviço e as suas atividades em função 

dos novos contextos em que se movem, hoje, as comunidades escolar e educativa.  

O presente documento decorre da situação atípica resultante da pandemia COVID19, que originou a 

suspensão das atividades letivas presenciais, visando garantir que todas as crianças e todos os alunos 

continuam a aprender no presente contexto. Assim, procurou-se construir um instrumento de apoio 

a todos os implicados no processo de ensino-aprendizagem que decorre nas Escolas, e agora com 

mais propriedade, na casa dos alunos, registando um conjunto de estratégias para um ensino 

tendencialmente à Distância (E@D), tendo em conta a realidade deste Agrupamento e o curto espaço 

de tempo de que disponível para a sua realização. 

Este guião é, assim, uma proposta de implementação de ações conducentes com o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem num contexto de ensino à distância, em que todos somos 

chamados a reinventar a escola e a definir momentos excecionais de continuidade do processo 

pedagógico. 

O processo constitutivo que antecedeu a sua implementação contemplou fases de preparação, 

debate interno, reflexão, levantamento e definição dos meios tecnológicos, entre muitos outros 

fatores, assumindo-se como um processo dinâmico e de melhoria constante.  

 

 

2. Articulação com o Projeto Educativo 

Na elaboração deste Guião procurou-se ter como referente o Projeto Educativo do Agrupamento, a 

par do perfil de competências do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Dimensão Eixo de Intervenção Objetivos Estratégicos 

Resultados 
académicos 

Sucesso Académico 1.1.Melhorar o sucesso e a qualidade das aprendizagens do Pré-
escolar ao Ensino Básico (3º ciclo) 

Resultados 
sociais 

Participação dos alunos na 
vida da escola 

2.1. Reforçar / Promover competências transversais 

Impacte social •Acompanhamento  
•Participação ativa 
•Promoção de atividades 

3.1 Reforçar o sentimento de pertença, motivando para uma cultura 
de partilha de saberes e experiências e para o bem-estar de cada um 
3.2.Melhorar o envolvimento dos encarregados de educação 

“Este PLANO assume-se como um instrumento aberto, porquanto pressupõe um 

processo dinâmico e de melhoria constante.” 
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3.3.Consolidar a imagem de responsabilidade social 

Liderança e 
gestão 

Mobilização dos diferentes 
atores 

4.3. Reforçar a Profissionalidade docente 
4.4. Melhorar condições de funcionamento  
4.5. Melhorar relacionamento com Encarregados de Educação 
4.6. Retirar proveito acrescido das parcerias (atuais e a celebrar) 

Autoavaliação •Articulação •Abrangência 
na recolha de dados 

5.3 Desenvolver monitorização mais criteriosa dos resultados 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

•Gestão Curricular 
•Trabalho colaborativo 
•Avaliação 
•Metodologias / Didáticas 
•Diferenciação Pedagógica 
•Inclusão 
•Cidadania 
•Otimização dos recursos / 
Estruturas Educativas 

6.1.Melhorar a gestão curricular e as práticas colaborativas 
6.2.Melhorar a avaliação 
6.3.Promover um ambiente educativo favorável à aprendizagem 
6.5.Melhorar a eficácia da EMAEI 
6.6.Tornar a BE mais dinâmica e Interventiva 

 

 

3. Orientações gerais 

• Organizar estratégias comuns de atuação centralizadas no âmbito das responsabilidades de 

coordenação dos diretores de turma /professores titulares; 

• Desenvolver todos os esforços de forma a garantir que os alunos se mantenham implicados 

com o processo de ensino-aprendizagem; 

• Desencadear as diferentes possibilidades de comunicação e de transferência de informação 

entre professores e alunos; 

• Mobilizar os recursos pedagógicos disponíveis de forma a diversificar estratégias conducentes 

ao processo de ensino aprendizagem; 

• Adaptar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos em que se encontram os alunos; 

• Desenvolver esforços para minimizar as limitações de alunos mais limitados em termos de 

acesso a equipamentos informáticos e internet. 
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4. Princípios orientadores no quadro do ensino à distância 

 
 

5.Tempos de mudança 

A atual situação a todos afetou. Hoje não vivemos como vivíamos em meados de março. Não nos 

relacionamos como o fazíamos há um mês. Os tempos são diferentes. Também nas escola as coisas 

mudaram. As práticas. As estratégias. As interações.  

Os tempos são de mudança e, nesse sentido, é importante, neste processo de adaptação para um 

ensino à distância, o envolvimento de todos os atores educativos na tomada de decisão – direção, 

conselho pedagógico, coordenadores de departamento, subcoordenadores, coordenadores dos 

diretores de turma, de estabelecimento, de educação para a cidadania, diretores de turma, 

professores, educadores, câmara municipal, juntas de freguesia, pais/encarregados de educação, 

funcionários… Todos somos necessários, todos somos convocados para esta nova etapa, todos 

somos chamados a conhecer esta nova realidade, desenvolvendo ações para a sua apropriação.  

Temos que nos mobilizar, que colaborar. 
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6. O papel  de cada um na concretização das orientações pedagógicas.  

Nesta linha de ação conjunta, de trabalho em rede, em que todos somos chamados a colaborar, é 
importante que seja claro o papel de cada interveniente, destacando-se, desde logo, as lideranças 
intermédias, porquanto assumem um papel essencial no E@D, designadamente:  

a) os coordenadores de ciclo/departamento e os diretores de curso, nas questões do 
acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas;  

b) os diretores de turma/Professor titular/Educadores (genericamente designados no Plano 
como DT), na organização e gestão do trabalho do conselho de turma/equipas pedagógicas.  

 

Quadro-resumo de responsabilidades 

Diretor - Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as 
diferentes estruturas do agrupamento; 
- Garantir a usabilidade das diferentes plataformas de apoio administrativo 
e pedagógico no âmbito do domínio AEV; 
- Apoiar os Docentes no âmbito da utilização de recursos de ensino à 
distância; 
- Articular com a autarquia local necessidades conducentes à manutenção 
da igualdade de oportunidades para os alunos. 

Conselho Pedagógico - Agir de forma a garantir a transição para o desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem no quadro do ensino à distância; 
- Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de procedimentos de 
avaliação no quadro do ensino à distância. 

Coordenadores de 

Departamento 

- Coordenar com cada um dos subcoordenadores/ representantes de área 
disciplinar um acervo de recursos pedagógicos mobilizadores das diferentes 
aprendizagens essenciais; 
- Coordenar com subcoordenadores de forma a garantir equilíbrios na 
utilização dos recursos pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem. 

Subcoordenadores - Mobilizar o grupo disciplinar para a necessidade de articular e desenvolver 
estratégias pedagógicas no quadro do ensino à distância; 
- Garantir um acervo de recursos pedagógicos com potencial de mobilização 
no quadro do ensino à distância. 

Professores 

Bibliotecários 

- Apoiar os Docentes e os alunos no âmbito da mobilização de recursos 
pedagógicos; 
- Facultar instrumentos facilitadores do desenvolvimento de procedimentos 
de pesquisa, interpretação, tratamento e produção de informação. 
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Coordenadores de 

diretores de turma/ 

diretores de curso 

- Coordenar com os diretores de turma e de curso as estratégias liderança 
das diferentes equipas pedagógicas no âmbito do trabalho a coordenar em 
cada conselho de turma; 
- Garantir a comunicação com os diretores de turma e de curso com o 
objetivo de recolher informação sensível em relação ao trabalho das 
equipas pedagógicas com os alunos. 

Diretor de Curso CEF - Partilhar a liderança da equipa pedagógica com o diretor de turma de 
forma a garantir processo de equidade e equilíbrio no quadro do ensino à 
distância; 
- Coordenar com os Orientadores de FCT estratégias que garantam os 
objetivos que lhe estão inerentes; 
- Coordenar o processo de desenvolvimento das PAP no quadro do ensino à 
distância.  

Diretores de turma 

Professor titular de 

turma 

Educadora 

- Assumir a liderança da sua equipa pedagógica de forma a garantir 
equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos; 
- Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de 
forma a atender situações de vulnerabilidade no quadro do ensino à 
distância; 
- Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de 
vulnerabilidade identificadas; 
- Articular com serviços da escola (EMAEI/SPO/AS) 

Docentes - 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. 

Serviços de Psicologia 

e Orientação 

(psicóloga e 

assistente social) 

- Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados ; 

- Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos 
resultados; 
- Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/ aprofundadas no 

âmbito do quadro de ensino à distância. 

Equipa EMAEI - Manter o apoio a Docentes e alunos no âmbito do quadro de ensino à 

distância. 
 

Sendo este processo novo para todos, entendeu-se por bem constituir uma equipa de apoio para dar 

resposta/organizar questões emergentes, pois é certo haverá sempre algo que não estava aqui 

contemplado. Assim, no sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações 

previstas, é criada uma equipa de apoio com diferentes valências, designadamente ao nível das 

decisões pedagógicas e do apoio tecnológico.  

7. Equipa de apoio e monitorização 

Nome Grupo de 
recrutamento 

Observações 
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Zulmira Lima 110 Professora bibliotecária/ apoio 

José Vitor Fernandes 250 CAA/ Assessoria 

João Oura 260 Desporto Escolar 

Pedro Matos 260 Desporto Escolar 

Maria Dorinda Dias 300 Apoio/ coadjuvação 

Marta Antunes 330 Coordenadora da BE e Professora bibliotecária 

José Mariz 500 Professor de apoio e coadjuvação 

José Carlos Oliveira 530 Apoio (regresso ao serviço) 

Mariana Machado 550 PTE 
Esta equipa trabalha em articulação com a direção e coordenadores 

Este trabalho em rede pressupõe que cada um saiba o que é esperado de si, pois só assim poderá 

desempenhar de forma eficaz o seu papel, pelo que, e para esclarecimento de dúvidas, poderá ser 

sempre contactada a equipa de apoio. Este reunirá 2 vezes por semana, através do Teams (2ª e 6ª 

feira).  

Esta mesma equipa será, ainda, responsável pela monitorização e a regulação do plano E@D em cada 

escola, a quem competirá estabelecer, em articulação com os DT´s, atividades de consulta regular aos 

alunos, para além de definir, em articulação com o Observatório para a autoavaliação, indicadores de 

qualidade e de quantidade, bem como de periodicidade de recolha.  

Importará, como indicadores de qualidade, monitorizar o grau de satisfação dos docentes, dos alunos 

e dos pais/EE, bem como a qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das 

aprendizagens.  

Assim, serão analisados, como indicadores de quantidade, a taxa de concretização das tarefas 

propostas pelos professores; o n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de 

trabalho elaborado; a disponibilização de meios tecnológicos de E@D; o apoio ao desenvolvimento 

de competências digitais de professores e de alunos;  o desenvolvimento de mecanismos de apoio, 

dirigidos aos alunos sem computador e ligação à internet em casa, entre outros. 

Importará ainda, a este propósito, considerar o ponto ??? deste Guião. 

 

8. Canais de comunicação 

Para que a comunicação seja clara, é também importante que seja definido o canal através de qual é 

feito, harmonizando procedimentos e evitando ruído neste processo. 

Este Agrupamento conta com um serviço de mail institucional (@ebaveromar.com) que garante uma 

conta de correio eletrónico a todos os membros da comunidade educativa, desta forma, este vai 

continuar a ser o meio oficial de comunicação entre os diferentes atores (ao longo do 3º período será 

estendido aos alunos do 1º ciclo). 

No sentido, e depois da sua generalização entre professores e funcionários, foram criadas contas para 

os alunos associadas ao nosso domínio @ebaveromar.com.  
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A estrutura, para os alunos, é a seguinte: endereço -    0000@ebaveromar.com   (os 4 dígitos 

correspondem ao n.º de processo do aluno). A senha foi divulgada através do DT, sendo alterada no 

primeiro acesso. 

 

8.1Quadro de comunicação AEAVM 

8.1.1. Comunicação de fundo generalista com necessidade de escoamento rápido: 

  
8.1.2 Comunicação sobre temas associados a questões pedagógico-didáticas e de 

avaliação:  

 

8.1.3 Comunicação sobre temas associados a direção de turma/equipas 

pedagógicas:  

Subcoordenadores 

Subcoordenadores 
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8.1.4 Comunicação sobre temas associados ao trabalho do conselho de turma 

 

 

8.2 Princípios orientadores da comunicação 

 Estabelecer um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da comunidade 

escolar, implica que todas as ações e atividades de comunicação deverão:   

a) nortear-se por uma mensagem central;  

b) adequar-se aos destinatários;  

c) seguir uma estratégia;  

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

Para definição e sustentação da linha de ação a seguir, procedeu-se a uma avaliação sobre o trabalho 

desenvolvido no final do 2º período, durante o período de suspensão das atividades, a que se juntou 

uma aferição sobre os recursos disponíveis para alunos e professores. 
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9. MODELO DE ENSINO 

De forma a permitir continuidade no processo de desenvolvimento das práticas de ensino-

aprendizagem podem e devem observar-se as seguintes possibilidades: 

• mancha horária semanal fixa ou flexível; 

• adaptação da carga horária semanal de cada disciplina/módulo; 

• definição do tempo de intervalo entre cada tarefa proposta (tarefas com um máximo de 20/30 

minutos, conforme as faixas etárias); 

• flexibilidade temporal na execução das tarefas; 

• diferentes ritmos de aprendizagem. 

 

No quadro da responsabilidade de cada conselho de turma/ equipa pedagógica e, tendo em 

consideração a realidade e contexto em que se encontram os alunos, deve ser seguido o modelo que 

melhor responderá pela defesa da equidade e equilibro dos processos pedagógicos, priorizando 

sempre a mitigação das vulnerabilidades detetadas, situação que está sintetizada nos quadros 

seguintes: 

9.1 Avaliação das estratégias do 2º período 

 

Quadro-síntese, apresenta em reunião do Conselho Pedagógico (06.04), relativo ao inquérito Estamos ON com as escolas 

9.2 Retrato dos alunos Agrupamento em termos de recursos tecnológicos e acesso à 

internet 

Quadro com percentagem de alunos (dados recolhidos no início do 3º período, relativos a uma amostra 

aproximada de 95% das turmas para 2º e 3º ciclo e de 65% no 1º ciclo) 
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 Alunos  sem PC Obs Sem tablet/ 
telemóvel com 
net 

 

1º ciclo 117 Muitos dos alunos  
possuem 
equipamento 
partilhado 

107 No 2º e 3º ciclos, há 20 alunos 
sem qualquer acesso. Há alunos 
cujo acesso é feito a partir dos 
equipamentos dos pais, estando 
a sua utilização condicionada à 
permanência destes em casa 

2º ciclo 80 33 

3º ciclo 63 18 

Total 260 158 

 

10. Quadro-resumo dos modelos de ensino à distância 

Modelo Vantagens Ferramentas 

Modelo síncrono   

“em tempo real” 

  

Esta modalidade exige uma 

escala de horários fixa. 

Interação forte entre os participantes, 
chega a aproximar-se da experiência de 
aprendizagem oferecida numa sala de 
aula física.  
  

As perguntas e dúvidas dos alunos 

podem ser atendidas de forma 

imediata. 

- Sala de aula virtual; 

- Aplicativos de mensagens 
instantâneas como o 
Messenger, Whatsapp, etc; 

- Chats; 

- Webconferências;- 

Audioconferências; - Webinars. 

Modelo assíncrono 

“maior autonomia ao aluno” 

Este modelo possui um 
atendimento e um 
esclarecimento de dúvidas mais 
individualizado, já que não 
existem turmas com 
participantes que se encontram e 
interagem entre si em  
tempo real 

O aluno consegue seguir seu próprio 
ritmo de aprendizagem.  
  

O participante pode voltar ao 
conteúdo quando quiser a qualquer 
momento e em qualquer lugar.  
  

Mais adequado para alunos mais 

introvertidos. 

- Fóruns; 

- E-mails; 

- Blogs; 

- Sites; 

- Vídeo-aulas gravadas 

previamente. 

 

11. Canais a privilegiar 
Canal Destinatários Obs 

P
ro

fs
 

A
lu

n
o

s 

E
E

 

A
O

 /A
T

 

C
P

M
P

 

Ju
n

ta
s 

A
ss

 d
e 

P
ai

s 

O
ut

ro
s 

Inovar Alunos x   x     Os professores continuarão a utilizar este programa, onde farão o registo dos 
sumários. Estes serão detalhados e com a indicação dos exercícios a realizar. 
Nesta fase, serão anexados documentos de trabalho/ suporte aos sumários, sendo 
toda esta informação passível de ser consultada pelos alunos/EE, no programa 
Inovar Consulta (Cfr canal seguinte) 

Inovar 
Consulta 

 x x      O inovar consulta dá a conhecer o calendário escolar, a hora de atendimento do 
diretor de turma e o seu endereço de correio eletrónico, os contactos da escola, o 
horário específico do aluno e as faltas por ele dadas. Destacamos, pela sua 
abrangência, evolução do aluno comparativamente com a turma e com o ano 
frequentado; docentes da turma; datas de avaliações ou de visitas de estudo e 
outras atividades; manuais escolares adotados; sumários; registos de 
comportamento; notas intercalares e de fim de período. 
Como o próprio nome indica, o programa apenas permite consultar a informação, 
não se podendo alterá-la. 
Sumários: além de um texto que resuma o que foi abordado, pode aproveitar-se 
para registar que trabalhos de casa foram indicados ou anexar a documentação 
entregue. Isso permitirá, em caso de ausência do aluno, que o encarregado de 
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educação possa incentivá-lo a estudar os conteúdos lecionados ou a realizar as 
tarefas propostas em aula. 
Caso o encarregado de educação pretenda justificar uma falta, poderá fazê-lo 
online. Deverá indicar o motivo da ausência e anexar, se aplicável, o respetivo 
comprovativo. Caberá ao diretor de turma, a quem a aplicação notifica sempre 
que submetido um pedido, aceitá-lo ou rejeitá-lo. 
A ferramenta está acessível a quem se autentique com endereço de correio 
eletrónico e esteja autorizado a justificar faltas. 
A partir do inovar alunos é possível apresentar questionários aos EE. No entanto 
apenas os que se autenticam através de endereço de correio eletrónico poderão 
responder. 
Terminado o prazo de resposta, é automaticamente removido da lista de 
questionários abertos, sem necessidade de qualquer ação adicional 
Ao carregar um documento e definir que o mesmo é público, o mesmo pode ser 
disponibilizado, durante um prazo configurável, ao encarregado de educação de 
um ou mais alunos. Do mesmo modo, pode-se torná-lo visível para todos os 
encarregados de educação dos alunos de uma turma. 
... quer o diretor de turma quer o órgão de gestão tem como apresentar uma 
mensagem ao encarregado de educação? 
Além de cada professor poder enviar mensagens aos seus alunos, que lhes 
chegarão por correio eletrónico, no âmbito da sua direção de turma é-lhe 
igualmente permitido fazê-lo para os encarregados de educação. 
Uma hipótese de contacto alternativa é o envio de mensagens para o inovar 
consulta, acessíveis aos que entrem nessa ferramenta com endereço de correio 
eletrónico. 

Office 365 
(Teams) 

x x  x     O Office 365 é uma solução que dá às escolas, professores e alunos todos os 
recursos necessários, para continuarem a ensinar e a aprender remotamente, de 
forma integrada e inclusiva. A escolha desta plataforma considerou, desde logo, a 
sua conformidade Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), uma 
vez que com a adoção do Office 365 e de ferramentas como o Microsoft Teams, 
todos beneficiam de uma forte componente de segurança, nomeadamente ao 
nível: da capacidade de compreender e prevenir ameaças; dos mecanismos de 
auditoria de acessos e proteção de dados; da encriptação de mensagens evitando 
que as mesmas cheguem às mãos erradas; e das ferramentas de prevenção de 
perdas de dados. Toda a informação das escolas nacionais é guardada no Office 
365, estando enquadrada e em conformidade com o RGPD. 
Por fim, de notar que é uma solução gratuita para as escolas, por tempo 
indeterminado. 

Email x x x x x x x x O Agrupamento já dispunha de um email institucional, entretanto migrado para o 
Office365, permitindo o seu alargamento a toda a comunidade. Assim, alunos, 
professores e funcionários dispõem de  emails personalizados, integrados no 
domínio @ebaveromar.com.  

CTT   x   X   Meio a privilegiar, nas situações em que não é viável outro tipo de comunicação, 
designadamente a entrega/ recolha em mão 

SMS   X    X  A usar em situações específicas, para alertas/ recomendações / avisos 

Telefone/ 
Telemóvel 

x x x x x X X x Canal a utilizar, nas situações de ausência de acesso a meios informáticos e 
internet, para articular o acesso a informações, sendo também uma via a 
privilegiar para recolher feedback/  acompanhar os alunos.  
O canal terá duas vias, isto é, poderá ser a escoa/ professores a ligar para os 
aluno/EE, ou podem ser estes a ligar à escola. 
Será possível o reencaminhamento de chamadas, ou seja, os custos associados ao 
processo podem ser sempre assumidos pela escola.  

Papel  x       Via a priorizar nas situações de acesso limitado a equipamentos informativos e/ou 
internet. Pode fazer-se a impressão direta de orientações vertidas noi Inovar 
(sumários) ou a preparação de orientações específicas. 
Fruto das articulações existentes, estas podem ser enviadas aos parceiros (ex. 
Juntas de Freguesia) que fará a sua impressão e entrega na morada dos alunos, ou 
enviadas via CTT. Há ainda a possibilidade, intermédia, de recolha dos 
documentos na escola. 

Blogue  X x      Nas situações em que já existia, poderá manter-se 

Site 
Agrupamento 

x x x x x x x x Continuará a funcionar nos moldes usuais, com informação genérica para a 
comunidade. 
O “balcão virtual” permite à comunidade uma interação com os serviços, pois para 
além do acesso a documentos estruturantes e orientações, é ainda possível pedir 
documentos, apresentar requerimentos… 
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11.1.Ferramentas WEB 2.0 

Detalhando o ponto anterior, merecem destaque as ferramentas web 2.0, pois permitem assegurar 

elevado grau de interatividade entre professores e alunos e apresentam potencial elevado de 

desenvolvimento da criatividade e da produção de informação, assegurando a exploração e 

aprofundamento de temas curriculares. 

Os professores, no Teams, dispõem de um canal específico com esta temática, bem como de a cesso 

direto ao Inovar Alunos, que poderá comunicar com algumas das ferramentas abaixo indicadas. 

 

Microsoft Teams Conjunto de Ferramentas que permite o 

funcionamento da escola remotamente. Seminário 

sobre o TEAMS nas ESCOLAS  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCEhBV3F-

5c&feature=youtu.be&app=desktop 

Escola Virtual A escola virtual está a disponibilizar o acesso gratuito 

às suas ferramentas. 

https://www.escolavirtual.pt/ 

Artigo sobre como  

preparar as aulas remotamente 

Online Learning and Distance Educational Resources  
Tony Bates, Research Associate 

https://www.tonybates. ca/2020/03/09/advice-to-

those-about-to-teach-online-because=-of-the-

corona-

virus/?bcclidIwAR1vqHS_VahFeIHddLAZpf9HfjBIv

Dcfc0OIPR-ZMJO0jG0oJtApoj4Z2_g 

Livro Teaching in a Digital Age  Second Edition https://pressbooks.bccampus. 

ca/teachinginadigitalagev2/part/ ensuring-quality-

teaching-in-a-digital-age/ 

Blackboard Ferramenta que permite a partilha e tornar a escola 

virtual 

https://www.blackboard.com/ 

Century Criação de salas de aulas/turmas virtuais https://www.century.tech/explore-

century/primary-schools/  

Diy Inglês: plataforma com videos instrucionais: mecânica, 

crafts, culinária, etc para as crianças fazerem sozinhas. 

https://diy.org/ 

 

Edmodo Acaba por ser uma escola virtual https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

Ekstep Compilação de recursos de aprendizagem: literacia e de 

numeracia. 

https://ekstep.in/ 

Schoology Sistema de gestão do sistema escolar com foco na 

colaboração 

https://www.schoology.com/ 

Seesaw Plataforma focada na demonstração da aprendizagem  https://web.seesaw.me/ 

Khan Academy Extraordinário centro de aprendizagem com vídeos e 

exercícios sobre vários assuntos e em Português. Uma 

referência Mundial. 

https://www.khanacademy.org/ 

Kids Should See This Repositório de videos https://thekidshouldseethis.com/ 
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Skype na sala de aula A conhecida ferramenta Skype aplicada ao contexto da 

sala de aula 

https://education.skype.com/ 

Zoom Ferramenta de comunicação/videoconferência muito 

fácil de usar 

https://zoom.us/ 

Notion Ferramenta que permite criar suportes como uma 

wikipedia interna, blocos de notas e organizar projectos 

https://www.notion.so/ 

Whereby Ferramenta de videoconferência https://whereby.com/ 

Canva Ferramenta que permite de forma muito fácil e intuitiva 

fazer apresentações, documentos graficamente 

modernos e apelativos 

https://www.canva.com/ 

Slack Ferramenta de comunicação que permite partilhar 

documentos etc 

https://slack.com/intl/pt-pt/ 

Padlet Ferramenta de comunicação que permite partilhar 

documentos etc 

https://padlet.com/ 

Whatsapp Ferramenta de comunicação que permite partilhar 

documentos etc 

https://www.whatsapp.com/ 

Trello Ferramenta de comunicação que permite partilhar 

documentos etc 

https://trello.com/ 

 

Youtube Com a devida orientação no youtube podem 

encontrar imenso conteúdo muito útil para este 

período 

https://www.youtube.com/ 

Mentimeter Ferramenta que permite fazer questões a um publico, 

obter feedback 

https://www.mentimeter.com/ 

Thinglink Repositório de media que podemos usar para aplicar 

nas apresentações  

https://www.thinglink.com/ 

Badges  de aprendizagem Permite o reconhecimento da aprendizagem com 

botões temáticos 

https://info.badgr.com/ 

Slideshare Permite a partilha de apresentações https://www.slideshare.net/ 

Soundcloud Permite a partilha de formatos audio (aulas por ex) https://soundcloud.com/ 

Socrative Oferece a licença gratuitamente para avaliação dos 

alunos. Ferramenta muito interessante! 

https://socrative.com/ 

School in the cloud Projeto educativo remoto e autónomo https://www.theschoolinthecloud.org/ 

Slido Perguntas, feedback, quizzes https://www.sli.do/ 

Kahoot Parecido com o Socrative, Perguntas e feedback https://kahoot.com/ 

Colibri Projeto português promovido pela FCCN https://videoconf-colibri.zoom.us/ 
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Hypatiamat Projeto particularmente vocacionado para a 

matemática 

https://www.hypatiamat.com/ 

3Digital Tutoriais e demos sobre modelação 3D com 3DC, 

Tinkercad, Sketchup e fotogrametria (aplicável ao 7.° 

ano, TIC). Licença livre. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw9gLjtLfZ

_O6Ys0cOrL8B3BLpJ0k1lht 

Projeto Adamastor Base de dados de livros digitais, gratuitos, cobrindo 

grande parte da literatura portuguesa e lusófona livre 

de direitos de autor 

http://projectoadamastor.org/base-de-dados-de-

livros-digitais/ 

Spreaker Criação de podcast https://www.spreaker.com/ 

Aula digital / Leya Biblioteca de manuais, recursos digitais, aulas 

interativas, testes e muito mais. 

https://auladigital.leya.com/ 

 

Prezi Apresentações https://prezi.com/ 

popplet Mapas mentais http://popplet.com 

quizizz Avaliação das aprendizagens https://quizizz.com/ 

genial.ly Integração de diversas atividades - infográficos e 

posters 

https://genial.ly/ 

Anchor podcast https://anchor.fm/ 

Duolingo Aprender línguas https://pt.duolingo.com/ 

Super T Matik Várias Disciplinas - Jogos https://www.supertmatik.net/ app/cartas/ 

Escola Mágica 1º Ciclo - Aulas Digitais https://www.escolamagica.pt/ 

English Classroom Inglês - 1º Ciclo https://cladestino.wixsite.com/ meusite-1 

Inklewriter Escrever histórias de forma interativa https://www.inklestudios. 

com/inklewriter/?bcclid=IwAR1vp6LfKRnbhnbN2g

x_5klEUnG3R3h3SH1ell85i_M3brL-uaHvDoCF8pM 

‘Teachers’ Favourite  

Apps’ 

Inglês - ‘Apps for lesson planning, fostering students’ 

creativity, communicating with parents and students 

and to Create Digital Quizzes. ‘ 

https://www.educatorstechnology.com/2020/03/g

ood-educational-apps-for-teachers.html 

Rádio Miúdos primeira rádio para crianças (1º ciclo) https://www.radiomiudos.pt/ 

Rádio Zig Zag RTP - direção de programas infantis (ciências 

experimentais, culinária, cidadania, inglês) 

https://www.rtp.pt/play/zigzag/ 
direto/radio?bcclid=IwAR154OpY5BGP143LH4zCO
HbS9Yp-3WO- 
Pi7AvKeBBJN9p7SxPuwBTL_ltO7k 

Póvoa + Plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha  
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Encontrando-se prevista a realização de modos de trabalho a distância, incluindo-se sessões 

síncronas, estas serão devidamente ponderadas, considerando a tipologia de cada turma/ano e os 

recursos disponíveis. 

A título de exemplo, o E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e 

assíncronas, para:  

• orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as páginas do 

manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar 

informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, através de um portefólio);  

• esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para o estabelecimento de rotinas e 

conferir segurança aos alunos. 

 

11.2. Plataformas digitais para aproximar a comunidade escolar   

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.  

Nesse sentido, e visando desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma, e 

com um cariz interno, foi criado um site, acessível a partir do Microsoft Teams, onde poderão ser 

disponibilizadas as diferentes produções, associando a já usual divulgação de conteúdos na página da 

escola. 

 

Site de comunicação: https://ebaveromar1.sharepoint.com/ 

Site do Agrupamento: https://ebaveromar.com/ 

 

11.3 Suporte e formação 

Ainda ligada ao ponto anterior está a necessidade de formação para a utilização de algumas das 

ferramentas disponibilizadas, pois só assim se conseguirá tirar o máximo rendimento das mesmas. 

Nesse sentido, apela-se à autoformação, destacando-se os seguintes tutoriais: 

 

 

Público-alvo Documento Obs 

Alunos Guia utilização Teams para estudantes Há uma linha de apoio para 
dificuldades associadas ao 
Office 365  
Apoio Office365 para ALUNOS 

Professores Guia de introdução ao Teams para professores  

Pais/EE Guia Teams para pais  

https://ebaveromar1.sharepoint.com/
https://ebaveromar.com/
https://support.office.com/pt-pt/article/centro-de-ajuda-para-estudantes-395ab230-55bf-44c6-b265-e832d729b694?ui=pt-PT&rs=pt-PT&ad=PT
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6qIn4yBBSE-0MHeggL-8dfIgtYx7TKxKrFBhuxqLTOdUOUdXT0o5SFlKOEhFTFE2QkREUzVNSENMOS4u
https://teams.microsoft.com/l/file/a3831fad-e7e4-48c4-a18e-834268cd15f7?tenantId=e327a2ea-4120-4f48-b430-77a080bfbc75&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Febaveromar1.sharepoint.com%2Fsites%2Fprofessores2%2FDocumentos%20Partilhados%2FOFFICE%20365%20(com%20Teams)%2FMicrosoftTeamsforEducation_QuickGuide_PT-PT.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Febaveromar1.sharepoint.com%2Fsites%2Fprofessores2&serviceName=teams&threadId=19:1d23815fae3c408abe16c65ce2b10d4b@thread.tacv2&messageId=1585565519986&groupId=1077aec9-6aa7-405e-8805-ce0745389f99
https://support.office.com/pt-pt/article/ensino-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-com-o-office-365-orienta%C3%A7%C3%A3o-para-encarregados-de-educa%C3%A7%C3%A3o-e-tutores-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588?ui=pt-PT&rs=pt-PT&ad=PT
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12. Definição de um horário de Estudo para cada turma 

Considerando que as condições mudaram substancialmente e que a forma como os alunos 

trabalhavam na escola foi interrompida de forma abrupta, deve definir-se um novo horário semanal 

de trabalho, tendo sempre em consideração a procura de equidades e equilíbrios e procurando 

atender às situações de vulnerabilidade. 

Este horário deve ser articulado nas reuniões de Conselho de Turma (replicar o modelo usado no final 

do 2.º período) atendendo ao conhecimento adquirido nestas duas semanas finais do período. Tanto 

quanto possível, não se deve ocupar uma mancha horária superior ao que os alunos tinham 

presencialmente. As horas dedicadas a cada disciplina não têm que ser as mesmas que até agora. Na 

distribuição das horas, se houver provas nacionais, aconselha-se que se dê prioridade a estas. Como 

sugestão, pode-se agrupar as horas de cada disciplina; atribuir a cada disciplina uma manhã ou uma 

tarde, para que cada professor contacte os alunos, de forma mais direta, apenas nesse dia. Nos 

restantes responde apenas, às suas dúvidas; se os professores optarem por se ligar online, em direto 

com os alunos, não é aconselhável que se façam sessões longas a explicar conteúdos da disciplina.  

Pode-se optar por um horário semanal fixo ou flexível,  devendo-se equacionar a flexibilidade 

temporal no que diz respeito à execução das tarefas e, ainda, ter em atenção os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, bem como aos meios e condições de acesso à internet existentes. 

Compete ao professor criar as condições para que o aluno, progressivamente, crie autonomia neste 

quadro de ensino à distância, através, por exemplo, da elaboração de guiões de trabalho, da consulta 

de materiais de apoio, da criação de momentos de trabalho autónomo, da planificação a longo prazo 

das tarefas, da construção de instrumentos reguladores das aprendizagens, como listas de 

verificação, fichas de autocorreção, etc. A organização do trabalho autónomo implica a redefinição 

dos espaços de trabalho e do controlo das aprendizagens, a redistribuição do tempo e a adoção de 

novas tarefas. 

13. Boas práticas 

13.1 Boas práticas gerais 

Definir claramente os objetivos de aprendizagem e as metas/outputs que pretende  

Esclarecer como podem os alunos e os encarregados de educação observar a aprendizagem: 

disponibilizar grelhas de avaliação, propostas de demonstração de conhecimento 

Apostar em suportes Visuais (e na qualidade desses suportes)  

Fomentar a aprendizagem por projeto, dando orientações e estruturando o processo  

Focar na promoção da Responsabilidade e autonomia 

Organizar uma agenda com tempos de trabalho curtos  
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Provavelmente, em casa com os pais, os alunos não vão conseguir trabalhar muito mais do 

que 20% a 30% do tempo. Não sobrecarregar. 

  

13.2 Boas práticas para uma pedagogia eficaz 

Escolher as ferramentas tecnológicas mais fáceis de usar, acessíveis e democráticas 

Organizar e preparar os conteúdos de antemão. Evitar a espontaneidade, principalmente, em 

vídeos.  

Evitar exposições longas. O tempo de retenção não deverá ser longo pelo que apresentações 

com mais de 10 a 15 minutos são de evitar 

Nas apresentações, marcar discursivamente os principais momentos da apresentação: 

introdução, explicação, definição do desafio/tarefa lançada e recapitular parafraseando o que 

se pretende 

Estruturar a aprendizagem em módulos 

Apresentar materiais visualmente apelativos 

Exemplificar o que se  pretende  

Dependendo das ferramentas e modelos que pretendemos usar, faz sentido ponderar se é 

mais útil/benéfico agendar horas em que todos estão online em simultâneo ou promover a 

comunicação assíncrona. 

Faz sentido continuar a promover a apresentação/demonstração de conhecimentos, para isso 

deve ser demonstrado o processo pretendido: por ex. fazer upload de uma foto para o google 

drive da turma, ou enviar por email... 

Envolver as famílias no processo 

  

 

14. Propostas de trabalho 

Considerando os pontos anteriores, sugere-se o seguinte guião de aprendizagens:  

Componente Descrição 

Aprendizagens O que vais aprender  

Descreva de forma clara e simples as aprendizagens. 

Tarefas O que deves fazer  

Descreva de forma clara e simples o que o aluno tem de fazer, enumerando, 

os vários passos, se necessário. 
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Orientações de 

Estudo 

Como vais aprender  

Devem ser indicadas orientações claras para o aluno realizar o trabalho.  
consultar de páginas de manuais, leituras, pesquisas ou outro tipo de 

recomendações. 

Orientar em termos de tempo estimado 

Recursos O que te pode ajudar  

Manual, manuais digitais, sites, aplicações, ebooks, entre outros. 

Forma de apoio 

/feedback 

Como te posso ajudar 

Apoio síncrono, apoio assíncrono, definindo horas e formas de comunicação. 
Como deve ser entregue a atividade (plataformas, emails, etc…) 

  

O ponto de partida para as tarefas a desenvolver poderá ser a planificação existente, adaptando a 

sua estrutura à proposta acima apresentada, sem necessidade de replicação do campo relativo aos 

descritores (cfr exemplo infra). 

Neste processo de desenvolvimento de procedimentos de ensino à distância devem considerar-se 

os mecanismos de articulação e sequencialidade curricular, por forma, a rentabilizar os recursos e 

os tempos que se afiguram desafiantes.   

14.1 Exemplos de Ações a Desenvolver 

Exemplo 1  

Ação Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que permitam a transferência 

de saberes entre diferentes disciplinas e que estabeleçam a ligação entre os 

planos de turma. 

Operacionalização 1. Identificação das dependências mútuas existentes em termos de 
conteúdos das várias disciplinas. 

2. Partilha de propostas de planificação em reunião de conselho de turma/ 
conselho de ano e inscrição das interdisciplinaridades em cada uma delas. 

3. Elaboração de planos de turma com contratualização de temas a 
articular nas diferentes disciplinas. 

4. Sinalização de saberes interdisciplinares nos materiais de avaliação e 

elaboração de fichas de avaliação formativa com integração desses saberes. 

  

Exemplo 2  

Ação Eleição de um tema, da área das ciências, comum a duas turmas (por exemplo, 

“o que eu sei sobre a água”) fazendo-se depois uma exposição dos trabalhos 

realizados, em duas partes, por exemplo: O que eu sei no 6.º ano – O que eu sei 

no 9.º ano. 
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Operacionalização 

  

Construção de um cronograma com a altura em que o trabalho poderá ser 

elaborado, nos diferentes anos de escolaridade.  

Elaboração de um conjunto de regras a seguir na produção dos trabalhos, de 

modo a conseguir produtos com uma linha de ação comum que permita 

posteriormente a realização de uma exposição com um fio condutor. 

  

Exemplo 3  

Ação Desenvolvimento de um projeto de expressão em parceria, permitindo que 

alunos de duas turmas de diferentes ciclos desenvolvam um projeto artístico/ 

expressivo, em volta do mesmo tema, fazendo depois uma exposição conjunta. 

Operacionalização Estabelecimento das diferentes parcerias entre as turmas por eles lecionadas, 
escolhendo o tema a tratar, definindo a operacionalização do projeto e 
respetiva avaliação. 
Intercâmbio de ideias e projetos da área das expressões, em lógicas 
transdisciplinares. 

  

Exemplo 4  

Ação Promoção da interdisciplinaridade no âmbito do PAA. 

Operacionalização Planificar atividades conjuntas, de base transdisciplinar e interciclos, de 
forma a incrementar a sentido de pertença à escola e à turma. 
Exemplos:  

A chegada da primavera…no meu canteiro…no meu jardim….da minha 
janela. 
A Páscoa…tradições… 

Visita (virtual) a … 

 

 

14.3. Operacionalização 

Com uma revisão quinzenal, o que poderá implicar reajustamentos nas estratégias seguidas, os 

docentes, através do programa Inovar Alunos (informação acessível para os alunos através do Inovar 

Consulta – aceder através da página de internet do Agrupamento - https://ebaveromar.com/), 

registarão os trabalhos a desenvolver, tendo como base a planificação projetada para o 3º período 

(documentos também disponíveis na página da escola, no separador “Balcão Virtual” » Documentos 

» Planificações  [https://ebaveromar.com/balcao-virtual/#89-planificacoes]). 

Os sumários terão um cariz minucioso, porquanto passarão a incluir as estratégias de realização 

sugeridas, anexos, entre outros dados (como indicado em 14). Também haverá informação, nesta 

área, para a forma de interação com os professores, ou seja, como devolver trabalhos, avaliações, 

https://ebaveromar.com/
https://ebaveromar.com/balcao-virtual/#89-planificacoes
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feedback… Para rentabilizar a sua utilização e evitar a duplicação de registos, os mesmos serão pré-

carregados para um horizonte de duas semanas, o que permitirá prever os trabalhos para esse período 

e recursos a afetar (Acesso: Inovar Consulta» Caderneta digital » sumários 

 

No caso do aluno não ter acesso a computador ou internet, poderá ser facultado ao mesmo o relatório 

EB32 (sumário por disciplina) ou  EB34 (sumário diário » disciplinas da turma), onde terá essa 

planificação quinzenal, sendo que podem ser apresentados anexos aos sumários, com  guiões de 

procedimentos, tanto na modalidade de recursos como  de adenda. 

 

Na página de internet do Agrupamento foi divulgada, de forma regular, informação sobre este 

processo de E@D, aqui se incluindo a disponibilização de vídeos explicativos  (ex. Acesso ao Inovar 

Consulta e Utilização da APP Inovar Alunos), bem como guiões de acesso e linhas de apoio. Destaca-

se a evolução da plataforma Inovar Consulta, a disponibilização de uma APP (Inovar Aluno), a par de 

orientações para a utilização do Office 365, incluindo o Outlook e o Teams, bem  como o projeto 

#EstudoEmCasa. 
https://ebaveromar.com/votos-santa-pascoa-orientacoes-3o-periodo/  

 

 

15. Horários 

Considerando uma reavaliação quinzenal deste modelo de funcionamento, apresenta-se uma 

proposta de mancha horária semanal a cumprir pelos alunos (fixa ou flexível), incluindo os necessários 

tempos de pausa. Note-se que na conceção do horário dos alunos no E@D, foram equacionados 

vários aspetos, como sejam a mancha horária semanal (de base fixa, esta poderá ser flexível na 

quinzena seguinte); houve adaptação da carga horária semanal de cada disciplina; foi definido um 

tempo de intervalo entre cada tarefa proposta (o modelo é para tarefas com um máximo de 20/30 

minutos, conforme as faixas etárias); previu-se flexibilidade temporal na execução das tarefas bem 

como a existência de diferentes ritmos de aprendizagem.  

https://ebaveromar.com/votos-santa-pascoa-orientacoes-3o-periodo/
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A grelha, a vigorar a partir da 2ª semana, contempla ainda os tempos do projeto #EstudoEmCasa, 

tendo sido a partir destes que foi carregada a restante carga horária. Uma vez que os conteúdos da 

programação apresentada na TV são conhecidos com pouca antecedência, a grelha poderá ser 

ajustada, assumindo-se, por isso, a sua flexibilidade. 

Os horários foram comunicados pelos DT´s, PT e Educadores aos alunos/EE, regendo-se por manchas 

específicas, não obstante no programa Inovar estar se poderem apresentarem com a sua distribuição 

inicial. 

 

 

Grelhas de registo dos tempos » horários das turmas:  

1. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EQrQas5cgPBEnE_FzuqFHboBQ6jdl3CPN00EbQcU-Mz0ng?e=ameK5w  

2. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/ER6FIneNnRBIlc-PZYBgd88Bd5CwdYw8PjD60iv0khBwuw?e=ufVcZJ  

3. ano:  https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EZPtHX0aVqBFt3k9svmuDXwBdHa3bK6JvHIv5bjqEt44bw?e=rStOR4  

4. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EVYBTrJG0zpNhm8wCfFuPVkBLJgPt2tisUn0CD17-YjLfQ?e=8OIAOe  

5. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Ecm4Dr1BfIBPiBwE8b0xf4YBe4tYrlifEngWoiMmkQh3WQ?e=HlVUcS  

6. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EaMh08YPB5ZLsXGhc2fKFqIBzy0rbRhU0wH76-ywGd2eSA?e=t1zeDd  

7. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EdzMPVxeGWpCncxKwYROtMkB3cdXbTJu_Susni-MCdNlyw?e=hvrgNG  

8. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Eb34KUHmjL5Ftg3lkEUk9WsBadFfDXrR_qiNXwR71Zvltg?e=XkbgdE  

9. ano: https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Edc4ksNfXRxBj59WuWEv0oIBCpTFKkcMEnSgi-7MwaWb3g?e=jhqqJ6 

CEF: mantém anterior horário 

https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EQrQas5cgPBEnE_FzuqFHboBQ6jdl3CPN00EbQcU-Mz0ng?e=ameK5w
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/ER6FIneNnRBIlc-PZYBgd88Bd5CwdYw8PjD60iv0khBwuw?e=ufVcZJ
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EZPtHX0aVqBFt3k9svmuDXwBdHa3bK6JvHIv5bjqEt44bw?e=rStOR4
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EVYBTrJG0zpNhm8wCfFuPVkBLJgPt2tisUn0CD17-YjLfQ?e=8OIAOe
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Ecm4Dr1BfIBPiBwE8b0xf4YBe4tYrlifEngWoiMmkQh3WQ?e=HlVUcS
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EaMh08YPB5ZLsXGhc2fKFqIBzy0rbRhU0wH76-ywGd2eSA?e=t1zeDd
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/EdzMPVxeGWpCncxKwYROtMkB3cdXbTJu_Susni-MCdNlyw?e=hvrgNG
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Eb34KUHmjL5Ftg3lkEUk9WsBadFfDXrR_qiNXwR71Zvltg?e=XkbgdE
https://ebaveromar1.sharepoint.com/:x:/s/DIRECAOAEAVM/Edc4ksNfXRxBj59WuWEv0oIBCpTFKkcMEnSgi-7MwaWb3g?e=jhqqJ6
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15.1- Observações no horário do 1º ciclo 

a) as áreas das Expressões, no 1.º ciclo, deverão ser concretizadas de acordo com a realidade de cada 

turma, nomeadamente no que toca à questão de recursos quer materiais, quer tecnológicos; 

b) AEC´s: os docentes das AEC´s  apresentarão propostas de trabalho para os alunos, no caso, será 

divulgado 1 vídeo por semana/por AEC/por nível de escolaridade, os quais serão alocados numa 

plataforma tipo Youtube; os vídeos, com uma duração máxima de 30 minutos, serão direcionados 

para conteúdos práticos e de fácil assimilação e execução. Poderão ter um horário fixo, proposto pela 

escola, mas abre-se a possibilidade dos EE acederem aos mesmos sempre que considerarem (gestão 

de horário por parte da família); 

Em ambos os casos, as atividades serão sujeitas a registo no Inovar. 

 

16. Plano de Atuação da EMAEI no âmbito do E@D 

 

Dando continuidade às suas atribuições e competências, no que se refere ao apoio à comunidade 

educativa na implementação/ monitorização e supervisão das medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão, a EMAEI vem apresentar o seu plano de atuação com base nos 4 eixos definidos de acordo 

com as “Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na 

modalidade E@D”. 

 

16.1 Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. 

• Manter a articulação direta com todos os docentes e técnicos através dos meios digitais 

disponíveis. 

• Fazer chegar orientações a todos os docentes, através da plataforma TEAMS, tal como 

aconteceu na semana de preparação da primeira quinzena da modalidade de E@D, enquanto se 

realizaram as reuniões de Conselho de Turma e de Ano de Escolaridade, alertando para a necessidade 

de continuar a adequar as atividades propostas de acordo com as medidas de suporte à aprendizagem 

e inclusão previstas para cada aluno. 
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• Reforçar a disponibilidade da EMAEI em manter o apoio constante e necessário a todas as 

situações já identificadas, assim como a novos casos que possam surgir fruto do ambiente que se está 

a viver. 

No âmbito do departamento de Educação Especial, a EMAEI registou que é importante que os 

professores de Educação Especial: 

• Assumam o papel de mentores dos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais, 

mantendo um trabalho de articulação estreita com o Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma e 

outros docentes das disciplinas. 

• Atuem, na prática, em articulação com o Conselho de Turma/ Professor Titular de Turma para 

planificação das tarefas semanais, com construção de alguns dos materiais e recursos necessários, no 

âmbito das Adaptações Curriculares. 

• Articulem com o Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma na monitorização da realização 

das tarefas propostas aos alunos. 

• Partilhem nas plataformas, enquanto mentores, informações mais revelantes, no mínimo 

duas vezes por semana, com o Conselho de Turma ou Professor Titular de Turma. 

• Articulem com as psicólogas e/ou a técnica de serviço social sempre que considere necessária 

a sua intervenção, dando conhecimento prévio ao Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma. 

 

16.2 Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

• Propor a criação um plano de atividades específicas de acordo com o PEI e PIT. 

• Propor a adequação e adaptação do plano de trabalho de turma de acordo com o RTP.  

• Criar, pelos docentes e técnicos envolvidos, materiais específicos, portefólios e propostas 

diferenciadas de atividades funcionais. 

• Recorrer ao “#EstudoEmCasa” para complementar o trabalho com o aluno. 

• Promover um contacto mais próximo e regular com a família, docentes, técnicos do CRI, ELI, 

e Equipa de Saúde Escolar, essencial neste contexto de E@D.  

• Dar continuidade à monitorização da eficácia das medidas. 
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• Alertar todos os Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma para a possibilidade de 

identificar novas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, através da plataforma INOVAR. 

 

16.3 Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D 

• Enviar planos semanais/quinzenais de trabalho e orientação na aplicação do mesmo por 

telefone, email, whatsapp, Teams e INOVAR de forma articulada entre todos os intervenientes. 

• Entregar diretamente, no domicílio dos alunos as planificações/propostas de atividades, em 

suporte papel, nos casos excecionais por de falta de recursos. 

• Disponibilizar contactos (telefónicos, email´s) para o encarregado de educação ligar ou 

recorrer à central telefónica da Escola sempre que haja necessidade de ajuda prática ou qualquer 

esclarecimento adicional. 

• Ativar, sempre que se justifique, a intervenção da técnica de serviço social e das psicólogas. 

• Articular com a Direção na participação em projetos para angariação de materiais e bens para 

famílias desfavorecidas. 

 

17. CRI – Dinâmicas de Trabalho 

Tendo em conta que os contactos presenciais com alunos são de evitar e tendo consciência que é 

complicado à distância dar continuidade às sessões de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Sessões 

de Snoezelen aos alunos,  foi elaborado um reajuste nas dinâmicas e horários de trabalho dos técnicos 

do CRI-MAPADI de acordo com o modelo de E@D. 

Relativamente aos técnicos de Terapia da Fala e Terapia Ocupacional, neste 3º período, farão um 

contacto telefónico de 15 em 15 dias aos Encarregados de Educação dos alunos que apoiavam, para 

orientações e acompanhamento às famílias nas questões específicas da sua área de intervenção. Na 

articulação que efetuarem com os docentes de Educação Especial ou Professor Titular de Turma será 

definido quais os alunos a que devem dar prioridade, uma vez que alguns já têm bastante 

acompanhamento. Salienta-se ainda, que entendemos que este horário se justifica, uma vez que 

estes alunos já estão com os apoios/orientações dos docentes das disciplinas e do docente de 

Educação Especial, não pretendendo subcarregar nem alunos nem Encarregados de Educação, mas 

que sintam que não estão esquecidos.  
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Esta atuação deverá ser sempre comunicada, via e-mail, com os Docentes de Educação Especial que 

apoiam os alunos em causa, para que sejam articuladas algumas estratégias e materiais que 

complementem (dentro da sua área de intervenção) a tarefa a ser proposta ao alunos/Encarregados 

de Educação, bem como poderem ir monitorizando as situações.  

Relativamente aos tempos da Psicóloga que orientava as sessões de Snoezelen (4 horas (2+2) em 

pequenos grupos) é proposta a disponibilidade da Técnica (podendo definir um horário) para que os 

Docentes de Educação Especial que acompanhavam as sessões a contactem sempre que 

necessitarem de algum apoio ou orientação específica. 

Relativamente aos telefonemas para articular com os docentes e com os Encarregados de Educação, 

os técnicos podem, em alternativa ao uso do telefone particular, recorrer ao telefone do 

Agrupamento, definindo um dia e horas antecipadamente (para evitar aglomerado de gente), 

estando numa sala isolada. Em caso de necessidade, também poderá ser agilizado esse contacto a 

partir da sede do MAPADI. 

 

 

18. MANUAL DE APOIO 

Manual de Ferramentas da Web 2.0 para Professores   
Ministério da Educação e Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular  

  

18.1 RECURSOS PEDAGÓGICOS EM LINHA 

A Direção Geral de Educação disponibiliza um conjunto de links com possibilidade de exploração em diferentes 

disciplinas e em diferentes contextos de promoção de articulações e sequencialidades curriculares: 

https://www.dge.mec.pt/recursos-e-tecnologias-educativas  

https://www.dge.mec.pt/recursos-educativos-no-portal-das-escolas 

https://www.dge.mec.pt/app-windows https://www.dge.mec.pt/seguranca-digital 

https://www.dge.mec.pt/conta-nos-uma-historia-podcast-na-educacao  

https://www.dge.mec.pt/revista-noesis-0  

https://www.dge.mec.pt/recursos-multimedia-online  

https://www.dge.mec.pt/kit-de-recolha-de-patrimonio-imaterial  

https://www.dge.mec.pt/itunes-u 

  

Fontes consultadas: 

Ensino a Distância - http://moodle.ead.dge.mec.pt/   

https://www.dge.mec.pt/conta-nos-uma-historia-podcast-na-educacao
https://www.dge.mec.pt/revista-noesis-0
https://www.dge.mec.pt/recursos-multimedia-online
https://www.dge.mec.pt/kit-de-recolha-de-patrimonio-imaterial
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Direção Geal da Educação sobre Recursos Pedagógicos - https://www.dge.mec.pt/recursos-multimedia-online#  

Roteiro de Articulação e Sequencialidade  - Agrupamento de Escolas de Vilela   

Manual de Ferramentas web 2.0 para Professores - Ana Amélia A. Carvalho 

Missão Estratégia Digital da Escola  - ANPRI: Associação Nacional de Professores de Informática 

Roteiro de Ensino à Distância - Ministério da Educação  

Biblioteca Escolar Digital - Redes de Bibliotecas Escolares 

AE de Vilela: PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 


