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Plano de implementação de Ensino à Distância (E@D) para o 3.º Período 

 

 

Objetivo 

O presente plano visa definir e implementar um plano de ação capaz de suportar um processo de ensino e 

aprendizagem à distância (E@D), necessidade decorrente do encerramento das atividades letivas e não 

letivas presenciais devido ao coronavírus Covid-19, garantindo que todas as crianças e todos os alunos 

continuam a aprender no presente contexto. 

 

Definição e implementação do Plano E@D 

 

 Intervenientes Estratégia de ação Calendarização 

1ª fase – Definição 
do modelo de 
E@D 

Conselho 
Pedagógico 

- Discussão e elaboração do Plano, após 
auscultação dos grupos disciplinares 
- Criação das equipas E@D 
- Criação dos instrumentos de suporte à 
ação educativa e de monitorização E@D  

Até 6 de abril 

2ª fase – 
Envolvimento da 
comunidade 
educativa 

Docentes e não 
docentes 
Encarregados de 
Educação 
Juntas de freguesia 
Equipa de 
coordenação 
Equipa do GAAF 

- Conselhos de Turma para coordenação da 
ação educativa 
- Reuniões de Departamento e de 
articulação pedagógica 
- Formação em plataformas e tecnologias 
digitais online 

Até 10 de abril 

3ª fase – 
Implementação e 
desenvolvimento 
do processo de 
ensino e 
aprendizagem 

Docentes 
Equipa do GAAF 
Alunos 
Encarregados de 
Educação 
Equipa de 
coordenação 

- Desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem 
- Avaliação formativa 
- Monitorização 

Final do ano 

letivo 

Monitorização 

semanal 
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1. O Modelo de ensino à distância (E@D) 

 

A monitorização do processo de ensino e aprendizagem à distância nas duas últimas semanas de março 

evidenciou as condicionantes impostas pelas características socioeconómicas das crianças e alunos do 

agrupamento no que respeita à acessibilidade às TIC, nomeadamente: 

 

- a existência de vários casos de alunos sem PC ou sem acesso à Internet, sem que a escola ou a 

comunidade educativa possa suprir em tempo útil essa carência de meios tecnológicos; 

 

- existência de vários casos de alunos que não deram feedback aos contactos dos docentes; 

 

- as limitações de muitos encarregados de educação no apoio e orientação dos seus educando no 

que se refere à realização dos trabalhos escolares, por diversos motivos; 

 

- no 2.º e 3.º ciclo, em que as equipas de trabalho são muito numerosas, assistiu-se a alguma 

desorganização na produção e proposta de atividades de aprendizagem aos alunos. 

 

Considerando estas condicionantes, e de forma a se concretizar o objetivo primordial de garantir que todas 

as crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente contexto, o presente plano define as 

linhas de orientação do E@D do agrupamento. 

 

1.1. Operacionalização do E@A 

 

a) Os Conselhos de Turma (incluindo professores de Educação Especial, TurmaMais e técnicos GAAF)  

irão reunir semanalmente em modo online, de acordo com a calendarização a definir. Cada 

Conselho de Turma irá definir um plano semanal de trabalho tendo como referência 600 minutos 

semanais/120 minutos diários de trabalho autónomo do aluno, tendo em consideração a 

programação semanal “ESTUDO EM CASA”, na televisão pública, no canal RTP Memória, cuja 

calendarização segue em anexo (final deste documento). No entanto, deve garantir-se a 

flexibilidade para que o aluno trabalhe de acordo com os seus próprios horários dentro da semana 

de trabalho. Este plano deve ter em conta as características e ritmos de aprendizagem de todos os 
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alunos da turma, assegurando a implementação das medidas de apoio à Educação Inclusiva. Todas 

as disciplinas devem participar no plano de trabalho da turma, ainda que não necessariamente na 

mesma semana. Esse plano semanal deve estar pronto na sexta-feira da semana anterior e ser 

comunicado aos alunos nesse mesmo dia pelo Diretor de Turma.  

b) O diretor de turma deverá desempenhar uma função central ao nível da articulação entre 

professores e alunos, organizando o trabalho semanalmente, se necessário centralizando a função 

de distribuir as tarefas aos alunos, e garantindo o contacto com os pais/encarregados de educação. 

No entanto, considera-se mais adequado que cada docente articule diretamente com os alunos a 

melhor forma de trabalho. O diretor de turma deve ainda articular a ação do conselho de turma 

com as estruturas GAAF, professores tutores e equipa EMAEI. 

c) b) As atividades de ensino e aprendizagem deverão privilegiar o reforço e consolidação das 

aprendizagens essenciais já trabalhadas ao longo do ano, mediante o desenvolvimento de 

competências transversais. O desenvolvimento de novos conteúdos deve resultar de uma decisão 

do grupo disciplinar, ouvido o coordenador de departamento, tendo sempre em vista que essa 

decisão deve ser tomada considerando a totalidade das turmas e dos alunos de um ano de 

escolaridade e a garantia dos princípios da universalidade e equidade. A decisão, devidamente 

fundamentada, deve ser comunicada pelo coordenador de departamento à equipa de 

acompanhamento e monitorização E@D. 

d) c) O plano semanal de trabalho deve contemplar uma aula/sessão síncrona diária até 30 minutos, 

nas disciplinas e horários a definir pela equipa de trabalho. O objetivo destas sessões é criar um 

momento de contacto direto para o esclarecimento de dúvidas sobre as tarefas da semana e ainda 

estabelecerem-se rotinas e conferir segurança aos alunos. Assume-se igualmente que no horário 

que cada atividade/tarefa vai ocupar no plano semanal definido o docente estará disponível para 

esclarecimento de dúvidas num contacto síncrono com os alunos. Esta ideia deve ser claramente 

transmitida aos alunos. 

e) d) As atividades de aprendizagem devem ser pensadas de acordo com as potencialidades que o 

E@D apresenta, e não serem uma mera transposição para o online dos mesmos exercícios que se 

fariam de forma presencial. Cada tarefa proposta deverá ter o máximo de 20/30 minutos, conforme 

as faixas etárias.  

f) e) O plano semanal de trabalho deve contemplar as tarefas e aprendizagens para os alunos sem 

acesso/com limitações de acesso às TIC. Nesse sentido, as atividades e tarefas de aprendizagem 
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planeadas devem privilegiar o uso do manual e prever a sua impressão em papel, e serem 

remetidas em formato digital à escola até sexta-feira da semana anterior. Depois de impressas, 

serão disponibilizadas aos Encarregados de Educação no início da semana, da forma que se vier a 

revelar mais eficaz, nomeadamente envolvendo os parceiros locais como Juntas de freguesia. 

g) f) Os professores tutores e os clubes pedagógicos devem continuar a promover o contacto com os 

alunos, sejam apoiando e acompanhando os processo de ensino e aprendizagem, seja propondo 

atividades de aprendizagem concretas, em articulação com os planos semanais de trabalho. 

 

1.2. Metodologias de E@D 

 

As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação 

de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo e não podem depender do papel e 

competências dos encarregados de educação, considerando as suas diferentes possibilidades e 

capacidades. 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 de formação. Por exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em 

questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros.  

Assume igualmente 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.  

Será igualmente importante desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma, 

construindo 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.  

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. O contacto entre 
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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 e quebrando o 

isolamento em que os alunos se encontram. Os técnicos do GAAF poderão articular com os DT e docentes 

de modo a apoiar, mediante as suas possibilidades e conhecimentos, na planificação e implementação de 

estratégias que permitam alcançar estes objetivos. O GAAF irá colaborar através da divulgação de 

informação considerada pertinente dirigida a alunos, encarregados de educação e professores. Desta 

forma, foi reativado o blog do GAAF e este constituirá um meio de divulgação de informação a toda a 

comunidade educativa: https://sposssande.wixsite.com/website. 

Nesta fase, a interajuda é primordial, devendo ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer 

ao nível da realização das tarefas quer ao nível da regulação interpares. 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 e ajuda a monitorizá-las, entre outros.  

A título de exemplo, apresenta-se uma planificação de um trabalho de projeto: 

 

Roteiro turístico do concelho (com património edificado/ oral / gastronómico/ natural, …) 

 Disciplina Tarefas exemplificativas 

1.ª semana 

Projeto/Educação 

para a Cidadania  
- planificar o projeto (meio/suporte de divulgação, cronograma, …) 

Português 
-ouvir/ler/escrever textos informativos acerca das freguesias do 

concelho 

Inglês  
-ouvir/ler/escrever legendas e breves textos informativos em língua 

inglesa 

Francês  
-ouvir/ler/escrever legendas e breves textos informativos em língua 

francesa 

Matemática 
- calcular distâncias; fazer escalas; fazer levantamento de 

alojamento/habitante 

Geografia - ler/analisar/fazer mapas de diferentes tipologias 

História -identificar/divulgar estilos arquitetónicos 

 

 

 

CFQ 

- descobrir a utilização de fontes de energia renováveis e não 

renováveis no concelho e as respetivas consequências na 

sustentabilidade do mesmo 
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2.ª semana Ciências Naturais  - mapear vegetação autóctone  

EF - recuperar jogos tradicionais do concelho 

EV/ET - reproduzir em vários materiais património arquitetónico  

TIC - fazer um vídeo com uma apresentação do concelho  

Cidadania e 

Desenvolvimento  
- planificar o projeto (meio/suporte de divulgação, cronograma, …) 

 … … 

 
Nota: as áreas curriculares trabalhariam alternadamente, de acordo com o plano de trabalho semanal.  
 
 

 

1.3. Os meios tecnológicos de E@D  

 

Considerando que os alunos do 2.º e 3.º ciclo estão familiarizados com o trabalho na plataforma 

Schoology, sugere-se o uso desta plataforma como meio privilegiado de apoio ao E@D.  

Independentemente das plataformas a usar, deverão ser rentabilizados os meios tecnológicos com os 

quais todos estão familiarizados, tais como email, blogues, entre outros. Os docentes terão na equipa de 

apoio tecnológico um suporte de apoio à implementação das suas metodologias e processos.  

 

1.4. Articulação disciplinar e gestão pedagógica 

Para além dos Conselhos de Turma, todas as demais estruturas pedagógicas intermédias deverão manter 

as suas sessões de trabalho semanal, nomeadamente as reuniões, a realizar em modo online, às quartas-

feiras à tarde: reuniões de articulação das equipas TurmaMais, sessões de articulação disciplinar, reuniões 

de articulação do pré-escolar e 1.º ciclo, estruturas GAAF e EMAEI. 

 

 

1.5. Monitorização e avaliação do E@D 

 

São criadas as seguintes equipas de apoio E@D:  

 - equipa de acompanhamento e monitorização E@D:  será a responsável por acompanhar e apoiar todo o 

processo, bem como desenhar e implementar mecanismos e instrumentos de monitorização do processo e 

de avaliação. Como indicadores de qualidade, será monitorizado o grau de satisfação dos docentes, dos 

alunos e dos pais/EE, a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores e a qualidade do 
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feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens. É constituída pelos docentes 

Benedita Carneiro, Filipe Machado e Palmira Guimarães.  

- equipa de apoio tecnológico: será a responsável pela dinamização de formação em plataformas e 

tecnologias digitais online, bem como em apoiar todos os docentes no processo E@D. É constituída pelos 

docentes Carlos Pinheiro, Henrique Martins e Arlindo Silva. 

 O Conselho de Turma assume-se como a equipa de trabalho que coordena, implementa e monitoriza o 

plano semanal de trabalho, em articulação com as demais estruturas pedagógicas e apoio educativo do 

agrupamento. A avaliação formativa deve ser usada para ajustar o processo de E@D e para dar feedback 

aos encarregados de educação, assumindo-se o diretor de turma como o coordenador pedagógico e gestor 

de equipa, elo de ligação às famílias e à equipa de coordenação E@D.  

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 13 de abril de 2020 
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ANEXO: 

 
 
 


