
 

 

PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

Atendendo ao momento que se vive, a Educação a Distância é uma oferta educativa e formativa que 

tenta garantir a todos os alunos a continuação da sua aprendizagem, privilegiando a comunicação 

síncrona e assíncrona através de uma ou mais plataformas digitais.  

1. MOBILIZAR PARA A MUDANÇA   

“O desenvolvimento de um plano de E@D é um processo em constante construção, alicerçado na 

procura permanente das melhores respostas às características de cada comunidade escolar, quer ao 

nível tecnológico quer das suas competências digitais” (1)  

Este plano ajudará também ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. Serão tidas em consideração as 

medidas universais, seletivas e adicionais anteriormente já adotadas no âmbito da educação 

inclusiva.   

1.1 - Gestão e Lideranças Intermédias   

A Direção supervisiona o Plano de Ensino a Distância (E@D), continuando a ser cumpridas as 

orientações aprovadas pelo Conselho Pedagógico, ajustando-se sempre que necessário os conteúdos 

programáticos e os instrumentos de avaliação. 

Os coordenadores de departamento/área disciplinar e os diretores de curso serão responsáveis pelo 

acompanhamento e pela concretização das orientações pedagógicas, apoiando os docentes sempre 

que necessário e motivando o seu trabalho. Importa, pois, incentivar a colaboração e o espírito de 

equipa, promover a interajuda entre professores, neste momento de rápidas mudanças. 

Os diretores de turma/professores titulares serão responsáveis pela organização e gestão do trabalho 

do conselho de turma/equipas pedagógicas e pela articulação entre professores e alunos. Organizam 

o trabalho semanalmente, centralizam a função de distribuir as tarefas aos alunos que não têm 

acesso às ferramentas digitais e garantirão o contacto com os pais/encarregados de educação. 

1.2 - Plano de E@D adequado aos recursos disponíveis e ao público-alvo 

Tendo em conta os recursos existentes, as experiências anteriormente levadas à prática e as 

características dos alunos do Agrupamento serão utilizadas preferencialmente as aplicações 

Classroom, Reunião (Meet) e Moodle. Serão ainda utilizadas as comunicações via e-mail, 

WhatsApp, as emissões televisivas #EstudoEmCasa, telefone e correio, na tentativa de não deixar 

nenhum aluno para trás. 

1.3 - Mobilização de parceiros 

Centrando uma das nossas preocupações nos alunos com problemas de conectividade e 

infraestrutura e/ou menor acompanhamento familiar, pediremos a colaboração de 

parceiros/entidades da comunidade escolar que habitualmente já trabalham com o Agrupamento e 



têm conhecimento de alunos e suas famílias, tais como: Academia Johnson, Associação Moínho da 

Juventude e Associação do Alto da Cova da Moura. 

2. COMUNICAR EM REDE 

O circuito de comunicação entre direção, docentes e técnicos será efetuado através da aplicação 

Reunião (Meet), de e-mail e/ou telefone. As reuniões entre docentes serão convocadas por mail e 

realizadas através da aplicação Reunião (Meet). Será o diretor de turma/professor titular/educador o 

responsável pelo contacto com os pais/encarregados de educação através de e-mail, telefone ou 

correio. 

3. MODELO DE E@D 

3.1 - Mancha horária semanal 

O horário a cumprir pelos alunos terá uma mancha horária flexível, que poderá ser readaptável ao 

longo do período e inclui tempos de pausa. O horário de cada turma será elaborado pela direção, em 

articulação com o diretor de turma, e contemplará sessões síncronas e atividades assíncronas e será 

dado a conhecer aos pais/encarregados de educação pelo diretor de turma/professor titular de turma. 

As sessões síncronas decorrerão entre as 09h00min e as 16h30min, nos dias úteis, terão a duração 

máxima de 30 minutos no ensino básico e de 45 minutos no ensino secundário e contemplam um 

intervalo entre elas. A carga horária semanal de cada disciplina será adaptada e terá no mínimo uma 

sessão síncrona semanal de 30/45 minutos. Os alunos do 1º ciclo do ensino básico participam numa 

sessão síncrona por semana, mas aos alunos dos 3º e 4º anos acresce uma sessão síncrona semanal 

de Inglês. As crianças do pré-escolar não participarão em sessões síncronas, devido à faixa etária a 

que pertencem; em alternativa deverão manter o contacto com a Educadora recorrendo a outros 

meios já adotados no final do 2º período.  

Cada disciplina não deverá marcar mais do que uma tarefa por semana e a produção de textos não 

deverá ultrapassar as 2 páginas (2º e 3º ciclos). 

Nas disciplinas de Educação Visual, Oficina de Expressões, Educação Tecnológica, Educação 

Musical, TIC o trabalho a desenvolver poderá abranger mais do que uma semana. 

O plano de trabalho terá em conta as medidas universais e as medidas seletivas e adicionais já 

adotadas para cada aluno, no respeito pela educação inclusiva. 

Os alunos com RTP e PEI continuarão a beneficiar do apoio dos professores de Educação Especial, 

uma vez por semana, em horário a definir depois de divulgado o horário das várias disciplinas. 

3.2 - Equipas pedagógicas/conselhos de turma 

O plano de trabalho semanal será concebido pela equipa pedagógica/conselho de turma, de acordo 

com as orientações pedagógicas do Agrupamento e será colocado na aplicação Classroom ou 

enviado à 2ª feira, pelo diretor de turma/professor titular de turma, aos pais/encarregados de 

educação dos alunos que não têm acesso às ferramentas digitais, para ser realizado pelos alunos e 

devolvido até à 2ª feira seguinte. 

 

 



3.3 - Modos de trabalho a distância 

O E@D desenvolver-se-á através de sessões síncronas e assíncronas, recorrendo com ponderação às 

sessões síncronas. A orientação educativa dos alunos deverá ser clara e objetiva, explicitando, por 

exemplo, que objetivos se pretendem atingir com a tarefa, que páginas do manual são para 

consultar, de que forma podem colaborar com os colegas, onde é possível investigar mais 

informação, como conseguir autorregular o seu trabalho, etc.. 

De modo a serem estabelecidas rotinas e a conferir segurança aos alunos proceder-se-á ao 

esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal. 

4. METODOLOGIAS DE ENSINO  

“As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras e fomentar a 

autorreflexão e o trabalho autónomo. O conselho de turma/equipa pedagógica tem um papel 

importante na capacidade criativa de cada um.  

No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se 

prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a diferentes estratégias 

e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e assincronamente, tendo em conta que as 

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

de educação. 

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

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

disciplinas/componentes. Por exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-

problema, estudos de caso, projetos, entre outros 

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 competências: 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 é uma 

modalidade que permite que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de 

forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho.” (1) 

5. MEIOS TECNOLÓGICOS DE E@D 

Serão utilizadas preferencialmente as aplicações Classroom, Reunião (Meet) e Moodle, devendo 

evitar-se uma dispersão por plataformas e formas de cooperação. Deverão ser rentabilizados os 

meios tecnológicos com os quais todos estão familiarizados, tais como e-mail, programa de gestão 

de alunos (INOVAR), blogues, WhatsApp, nas futuras emissões televisivas #EstudoEmCasa e 

telefone. 

6. CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR 

6.1 - Atividades promotoras do sentimento de pertença à turma 

Para manter a ligação à escola e ao grupo/à turma será feita a divulgação dos trabalhos efetuados 

pelas crianças/alunos, na página do Agrupamento e no Facebook de cada escola do Agrupamento. 

Será ainda fomentado o estabelecimento de comunicações regulares entre professores e alunos e 

entre alunos. 



6.2 - Desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e promoção da confiança face à 

escola, enquanto se aprende a partir de casa 

“O desenvolvimento de atividades a distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas 

de trabalho, que confiram segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, 

deverão ser desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do 

aluno, tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel.” (1) 

6.3 - Prevenir situações de isolamento de alunos 

Para a manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas, as 

atividades propostas deverão incluir o trabalho de grupo, realizado através de meios tecnológicos, 

quebrando-se assim o isolamento em que os alunos se encontram. As psicólogas, mediadora e 

técnica de serviço social, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (Espaço+), continuarão a 

acompanhar os alunos em hora semanal a definir, principalmente aqueles que são mais difíceis de 

contactar. Os professores que apoiavam os alunos no apoio tutorial específico, também 

disponibilizarão uma sessão semanal a combinar entre os professores e o diretor de turma. 

6.4 - Incentivar a interajuda entre os alunos 

“Devem ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das 

tarefas quer ao nível da regulação interpares. Poderão ser atribuídas funções específicas aos alunos 

de uma turma, mediante as suas competências. Exemplos: consultores digitais, que auxiliam os seus 

colegas na utilização dos meios tecnológicos; delegado de turma, que fomenta a participação dos 

colegas na execução das tarefas propostas.” (1) 

7. ACOMPANHAR E MONITORIZAR 

O Observatório da Qualidade fará a monitorização e a regulação do plano de ensino E@D, através 

de questionários aos alunos, aos pais/encarregados de educação e aos docentes. 

Os indicadores de qualidade a adotar serão: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos 

pais/encarregados de educação 

Os indicadores de quantidade a adotar serão: - taxa de concretização das tarefas propostas pelos 

professores; - n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado. 

 

(1) “8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas” 

Damaia, 13 de abril de 2020 

A Direção do Agrupamento 

 

(Aprovado pelos elementos do Conselho Pedagógico em 14/4/2020) 

 


