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ANEXOS 24 

 

INTRODUÇÃO  

O  Plano de Ensino a Distância (E@D) do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso 

surge na sequência da indispensabilidade de se definirem algumas orientações comuns 

para o trabalho à distância dos docentes e dos discentes, num contexto particular de 

situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que veio impor 

a regra de isolamento social por um período imprevisível e por consequência da 

necessidade de garantir que os alunos continuem as suas aprendizagens enquanto 

persistirem as medidas de confinamento social e a suspensão das atividades letivas 

presenciais.  

Este Plano determina os procedimentos para o ensino não presencial a partir do dia 14 

de abril de 2020, primeiro dia de aulas do 3.º período até ao seu término, dia 26 de junho, 

com a modalidade de ensino a distância. 

 

OBJETIVOS DO PLANO DE ENSINO A DISTÂNCIA (E@D) 

Pretende-se que este Plano de Ensino à Distância (E@D)  seja um contributo para que 

todos os membros desta comunidade possam, numa união de esforços direcionada única 

e exclusivamente para a formação do aluno enquanto cidadão ativo, consciente e crítico, 

contribuir para que o terceiro período seja aproveitado como mais um desafio na vida de 

um Agrupamento a pensar no futuro e assumidamente inclusivo. 

Este Plano tem como principal objetivo garantir aos discentes o direito à educação, num 

estreita articulação entre a escola e as famílias, procurando definir orientações e 

plataformas de comunicação e de trabalho colaborativo comuns, de forma a permitir que o 

processo de ensino-aprendizagem possa continuar, embora de forma diferente. Deve 

garantir também que os objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, são atingidos pelos nossos 

alunos recorrendo aos meios necessários, incluindo as medidas universais, seletivas e 

adicionais adotadas no âmbito da educação inclusiva.  

https://aebemposta.com/wp-content/uploads/2020/04/PLANO_ensino_distancia_AEB_2019_2020-1.pdf
https://aebemposta.com/wp-content/uploads/2020/04/PLANO_ensino_distancia_AEB_2019_2020-1.pdf
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No atual contexto, e na consciência dos constrangimentos e limitações que esta situação 

apresenta, relativamente à realidade da atividade letiva presencial, a continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem , nesta modalidade não presencial (à distância) devem 

permitir a todos os alunos: 

 manter proximidade e contacto regular com os seus educadores, professores e 

colegas;  

 consolidar as aprendizagens já adquiridas; 

 desenvolver novas aprendizagens.  

Sabendo que este plano não é um produto acabado, mas em constante mudança, fruto 

das circunstâncias atuais, pretende-se dar à comunidade educativa um conjunto de 

orientações que suportem as respetivas ações.  

A sua elaboração teve em consideração as medidas/orientações emanadas pelo 

Ministério da Educação, designadamente o estabelecimento de princípios orientadores 

para implementação do Ensino a Distância (Roteiro E@D), o Decreto-Lei aprovado em 

Conselho de Ministros de 09/04/2020, e o Decreto-Lei n.º 14-G/2020. 

O sucesso das iniciativas propostas, no presente documento, assenta em práticas 

inclusivas, garantindo aos alunos do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso o acesso 

ao currículo, através da implementação de um plano de trabalho orientado de forma 

síncrona e assíncrona e tem como condições a realização de trabalho colaborativo, a 

flexibilização de tempo/lugar e o respeito pelos diferentes ritmos e perfis de aprendizagem.  

Procuramos ser sintéticos e claros tendo, porém, consciência que todos estamos a 

aprender, sendo importante assegurar a manutenção da ligação dos alunos à escola, a 

consolidação das aprendizagens já efetuadas e a abertura a novas aprendizagens num 

novo enquadramento. Recriando e reconfigurando novas abordagens pedagógicas e 

modos de ensinar e aprender, acompanhados dos devidos ajustamentos à gestão 

curricular, pretendemos desenvolver práticas adequadas às necessidades específicas dos 

alunos e respetivos contextos.  

 

SITUAÇÂO NO AVEF - REQUISITOS DIGITAIS 
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A Direção do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso instruiu cada Professor Titular 

de Turma / Diretor de Turma na identificação das condições técnicas-tecnológicas que os 

alunos dispõem em suas casas, nomeadamente os equipamentos informáticos e o acesso 

à rede de Internet.  

No Agrupamento foram identificados 115 alunos (19,97%) sem equipamentos 

tecnológicos que permitam acompanhar atividades à distância e 77 (13,37%) sem acesso 

à Internet.  

Verifica-se também que: 

 a comunicação de muitos alunos é feita através do telemóvel;  

 em muitos casos existe um computador na família, partilhado pelos diferentes 

elementos; 

 muitos dos computadores são antigos e não comportam algumas funcionalidades;  

 para a maioria dos alunos, a rede de Internet é de baixa qualidade e muitos não 

dispõem de pacotes de dados móveis suficientes para um mês de aulas à distância.  

Os docentes apresentam uma elevada heterogeneidade no domínio das competências 

TIC. Contudo, existe, na maioria, uma vontade de fazer o melhor possível no contexto atual.  

 

 PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA O ENSINO A DISTÂNCIA 

Paralelemente, foram aferidos os procedimentos já adotados por parte dos docentes, em 

termos de E@D, particularizando plataformas e ferramentas utilizadas e possíveis 

limitações nessa interação. 

Na escolha das plataformas de trabalho para o Ensino a Distância foram tidos em 

consideração, para além dos princípios e objetivos definidos neste Plano, os seguintes 

fatores: 

 grau de segurança e fiabilidade; 

 simplicidade e facilidade de implementação, acesso e utilização; 

 número de utilizadores simultâneos; 

 existência de ferramentas integradas no âmbito da comunicação e interação; 

 facilidade na circulação de informação. 
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Constituem ferramentas digitais oficiais do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso:  

 o correio eletrónico. 

 a plataforma Teams do Office 365.  

 WhatsApp 

 a plataforma ZOOM, se necessária para reuniões  

 

ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

Os desafios com que diariamente somos confrontados exigem uma estreita colaboração 

e articulação entre os diferentes órgãos e estruturas de gestão e liderança.  

Neste contexto em particular, de igual modo todos os intervenientes neste Plano E@D 

devem comunicar em rede, tendo os coordenadores dos órgãos de gestão intermédia um 

papel relevante na aplicação das orientações pedagógicas e no desenvolvimento das 

práticas pedagógicas e fluxos de informação entre os participantes na relação educativa - 

docentes, alunos e encarregados de educação.  

Com o objetivo de promover a partilha e a colaboração entre professores serão 

realizadas, ao longo do 3.º período, com recurso aos meios digitais, reuniões de Conselho 

Pedagógico/Departamento/ Área Disciplinar/Conselho de Turma para acompanhamento e 

concretização das orientações pedagógicas e para a definição de elementos e momentos 

de avaliação.  

Pelo exposto, é imprescindível existir uma boa estrutura de comunicação para criar uma 

autêntica comunidade virtual de aprendizagem. 

 

DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA 

A definição de estratégias de gestão e liderança pretende, em consonância com os 

princípios orientadores do Roteiro de E@D, clarificar o papel de cada estrutura pedagógica 

e agente educativo de modo a que todos saibam qual a sua função na implementação do 

Plano de E@D nas suas diferentes fases. 
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Procurou-se manter as competências de cada estrutura intermédia, adaptando-as, no 

seu modo de funcionamento a uma nova realidade a qual pressupõe, mais do que nunca, 

um trabalho colaborativo, de partilha e articulado realizado, também ele, à distância. 

A intenção pedagógica desta definição de estratégias de gestão e liderança é que todas 

as propostas de atividades cheguem aos alunos como um todo articulado em detrimento 

de propostas soltas e desconexas, conferindo segurança a docentes e discentes. Pretende-

se ainda minorar o isolamento da comunidade educativa, no que diz respeito a docentes, 

discentes e respetivas famílias, mantendo uma identidade de grupo alargado 

(agrupamento/unidade educativa) e de grupo restrito (grupo/turma). 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPA 

DIREÇÃO  Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a 

tutela e as diferentes estruturas do Agrupamento.  

 Promover a articulação entre os intervenientes no Plano 

E@D. 

 Estabelecer a comunicação com a comunidade educativa. 

 Apoiar os docentes no âmbito da utilização de recursos de 

ensino a distância. 

 Mobilizar parceiros e recursos para E@D aos alunos sem 

recursos tecnológicos.  

 Monitorizar e supervisionar o desenvolvimento do Plano 

de E@D, em estreita colaboração com os demais 

elementos das restantes equipas. 

CONSELHO 

PEDAGÓGICO 

 Agir de forma a garantir a transição para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

no quadro do E@D.  

 Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de 

procedimentos de avaliação no quadro do E@D.  

COORDENADORES DE 

CICLO/ 

 Coordenar a logística do processo de avaliação dos alunos 

no final do 3.º período. 
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COORDENADORA DT  Apoiar os docentes nos domínios relacionados com a sua 

Direção de Turma/Grupo-Turma. 

COORDENADORES DE 

DEPARTAMENTO 

CURRICULAR 

 Coordenar com cada delegado do seu departamento um 

conjunto de recursos pedagógicos mobilizadores das 

diferentes aprendizagens essenciais, com vista ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 Acompanhar o desenvolvimento do Plano de E@D dos 

seus colegas de departamento.  

 Harmonizar os critérios de avaliação dos alunos no quadro 

do E@D. 

 Acompanhar a concretização das orientações 

pedagógicas. 

 Reunir sempre que necessário com os delegados, 

recorrendo às plataformas digitais. 

DELEGADOS DE ÁREA 

DISCIPLINAR/ 

COORDENADORES DE 

ANO (1.º CEB)  

 

 Acompanhar o desenvolvimento do Plano de E@D dos 

seus colegas de área disciplinar/ano.  

 Sensibilizar os docentes da área disciplinar/ano para a 

necessidade de articularem e desenvolverem estratégias 

pedagógicas no quadro do E@D. 

 Apresentar uma proposta de adequação dos critérios de 

avaliação do área disciplinar/ano. 

 Reunir, quando necessário, os elementos da área 

disciplinar/grupo-ano, utilizando as plataformas digitais. 

 Garantir que todos os recursos pedagógicos digitais 

utilizados sejam compilados num portefólio de área 

disciplinar, constituindo uma evidência e uma 

consequente monitorização da implementação do Plano 

de E@D.  

DIRETORES DE 

TURMA/ 

EDUCADORAS/ 

 Organizar e gerir o trabalho do Conselho de Turma, 

através da articulação ente professores e alunos.   
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PROFESSORES 

TITULARES DE TURMA 

 Liderar o seu Conselho de Turma/Equipa Pedagógica de 

Turma, de forma garantir a equidade e equilíbrio no 

trabalho pedagógico com os alunos. 

 Estabelecer a comunicação com os alunos e respetivos 

encarregados de educação, acompanhando as possíveis 

fragilidades dos discentes no quadro do Ensino a 

Distância. 

 Desencadear os procedimentos necessários de modo a 

minorar as fragilidades identificadas. 

 Identificar as necessidades dos alunos com vista à 

manutenção da igualdade de oportunidades. 

 Assegurar a sinalização de alunos em situação de 

vulnerabilidade no quadro do ensino a distância.  

CONSELHOS DE 

TURMA 

 Conceber um plano de trabalho semanal articulado, dando 

prioridade aos trabalhos no âmbito da flexibilidade, para 

cada grupo/turma, sob a orientação do Diretor de 

Turma/Professor titular/Educador de Infância. 

 Privilegiar estratégias de comunicação e de interação já 

consolidadas ao nível da turma. 

 Desenvolver mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos 

sem computador e ligação à Internet em casa. 

ÁREA DISCIPLINAR DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 Assegurar o apoio pedagógico e o acompanhamento dos 

alunos sinalizados em articulação com os Diretores de 

Turma/Professores Titulares de Turma/Educadores de 

Infância e os restantes docentes.  

 Manter o apoio aos docentes no quadro do E@D. 

 Estabelecer contactos semanais com encarregados de 

educação/alunos com medidas adicionais. 

EQUIPA 

MULTIDISCIPLINAR DE 

APOIO À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA (EMAEI)  

 Apoiar os docentes e técnicos da comunidade educativa. 

 Assegurar a continuidade da implementação / 

Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI 
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 Prestar apoio às famílias no contexto da modalidade de 

E@D. 

 Articular com diversos serviços da comunidade.  

EQUIPA DO PLANO 

TECNOLÓGICO 

 Apoiar a Direção e a comunidade educativa no domínio da 

utilização das plataformas digitais. 

 Assegurar a formação de educadores e professores. 

 Acompanhar o desenvolvimento do Plano de E@D em 

termos tecnológicos e ações de desenvolvimento de 

competências digitais. 

EQUIPA DA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Assegurar aos docentes apoio online na seleção de 

recursos digitais. 

 Apoiar na produção e implementação de estratégias 

pedagógicas ativas com recursos digitais. 

EQUIPA DO PAPES  Assegurar o atendimento online dos alunos para apoio ou 

informação na área da saúde.  

 Divulgar informações/iniciativas ligadas à saúde através 

da página web do Agrupamento. 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a adoção de 

comportamentos saudáveis.  

 Estabelecer os contactos institucionais que se revelem 

necessários. 

SERVIÇO DE 

PSICOLOGIA E 

ORIENTAÇÃO (SPO)  

 Promover o atendimento online para apoio psicológico 

individualizado.  

 Assegurar a orientação escolar e vocacional.  

 Articular com os DT/Titulares de Turma/Educadoras, a 

Direção e outros parceiros o acompanhamento adequado 

dos alunos, particularmente em situações que têm 

referenciadas como vítimas de qualquer forma de 

violência, de abandono ou outro tipo de risco psicossocial. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ENSINO A DISTÂNCIA (E@D) 



                                                                                

Plano de E@D  
                                                                               

3.ºP 
 

11 
 

O desenvolvimento de atividades de E@D deve centrar-se em rotinas de trabalho 

relativas ao processo de ensino e de aprendizagem que responsabilizem, igualmente, 

docentes, alunos e pais/encarregados de educação e assenta nos seguintes pressupostos: 

a) processo de ensino e aprendizagem em sessões assíncronas com mobilização de 

vários  recursos, como por exemplo manuais, materiais impressos, canal YouTube da 

DGE, #EstudoEmCasa (Anexos 2 e 3), para assegurar a todos os alunos, o mais 

possível, a igualdade de oportunidades, respeitando os seus ritmos de aprendizagem; 

b) sessões síncronas de suporte às aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, orientação 

na realização de tarefas e manutenção do contacto com os alunos; 

c) limitações no acesso aos recursos tecnológicos e à Internet de alguns alunos; 

d) flexibilidade nas abordagens, nas metodologias e na utilização de plataformas, bem 

como na duração temporal deste plano, de acordo com os níveis/ciclos de ensino;  

e) monitorização da execução deste Plano e da sua experiência durante o tempo da sua 

vigência.  

Durante as aulas síncronas os professores deverão definir os trabalhos a realizar, o 

modo e o prazo de entrega. Fora deste período os docentes deverão apoiar o trabalho 

autónomo dos alunos e responder às dúvidas que surgirem.  

Educação Pré-Escolar 

As educadoras de infância deverão privilegiar o contacto com as famílias e as crianças, 

devendo articular-se de forma a promoverem atividades adequadas ao grupo de crianças 

e que possam contar com a colaboração das famílias.  

Na Educação Pré-Escolar podem efetuar-se contactos através da plataforma TEAMS , 

grupos WhatsApp ou num outro suporte digital em que as educadoras sintam que haverá 

uma melhor resposta por parte dos encarregados de educação, em horário a combinar com 

as famílias (tendo em conta que estes alunos não são autónomos para lidarem com estas 

ferramentas, necessitando sempre da companhia de um adulto) a fim de não se perder o 

contacto com as crianças e estas manterem o espirito de grupo. 

Deverá ser feita uma planificação semanal, apresentada na semana anterior, comum a 

todos os grupos organizados por faixa etária. Na planificação deverá ser comtemplado o 

período da manhã com uma atividade e o da tarde com uma história ou similar. A 

planificação deverá indicar, sempre que possível, o tempo previsível para a resolução de 
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cada tarefa e incluir um período de tempo diário em que a educadora a professora da 

educação especial e todos os outros técnicos que intervém junto da criança, estarão online, 

para esclarecimento de dúvidas (por email ou videochamada), podendo as educadores 

escolher qual o meio que melhor se adapta ao seu grupo para estabelecimento de contacto 

visual.  

O desenvolvimento de atividades a distância deve centrar-se na criação de rotinas, que 

confiram segurança às crianças. 

Nos casos de crianças que beneficiam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

seletivo e/ou adicional, a planificação deverá ser diferente do grupo, ajustada à 

aprendizagem da criança e incluir o contributo dos responsáveis pelas medidas 

mobilizadas, docentes e técnicos. Todos estes elementos terão da mesma forma nas 

planificações definido o tempo que estarão com os alunos, o período de comunicação 

(síncrona e assíncrona).  

Para os alunos que são acompanhados por técnicos do Projeto de Intervenção 

Psicossocial e Psicoeducativa (PIPP), estes técnicos devem articular com a educadora de 

forma a incluir o seu contributo na planificação para a criança.  

As dúvidas relacionadas com as tarefas propostas pelos técnicos devem ser 

apresentadas aos mesmos por correio eletrónico com conhecimento da educadora. Os 

encarregados de educação deverão dar um feedback da forma como estão a decorrer as 

atividades levadas a cabo pelos seus educandos. 

As educadoras cumprem o seu horário letivo, estando disponíveis para tirar dúvidas e 

fornecer feedback aos alunos. As famílias poderão enviar semanalmente o seu feedback 

sobre as atividades sugeridas. 

1.ºCiclo 

No 1.º Ciclo o horário das aulas síncronas está definido da seguinte forma: 

1º e 2ºanos  

Mínimo - 1 tempo de 30 minutos semanal para as disciplinas de: Ed. Física e Hora da 

leitura, 2 tempos de 30m a Português, Matemática, Estudo do Meio e educação artística e 

PLNM; 
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Máximo - 2 tempos de 60m a Português, Português Língua não Materna, Matemática, 1 

tempo de 60m a  Inglês, Ed. Física, Estudo do meio, e Ed. Artística  

Em EMRC, os alunos inscritos, terão 1 tempo mínimo de 30 m e máximo de 60m 1 vez 

por semana;  

Os professores de AEC estabelecem contacto com os alunos 1 vez por semana durante 

60 m 

Os tempos serão geridos pelos professores de acordo com a disponibilidade dos meios 

tecnológicos, dos encarregados de educação e alunos.  

Os professores de apoio educativo realizam o seu trabalho em colaboração com os 

titulares de turma, definindo entre eles em que moldes se realizará o referido apoio. 

 

3º e 4º anos 

Mínimo -1 tempo semanal de 30 minutos para as disciplinas de: Ed. Física, Hora da 

leitura, 2 tempos de 30 minutos a Português, PLNM, Matemática, Estudo do Meio Inglês e 

educação artística por semana; 

Máximo - 2 tempos de 60m a Português, Matemática, 1 tempo de 60m a Inglês, Ed. 

Física, Estudo do meio, Ed. Artística e TIC por semana  

Os professores de AEC estabelecem contacto com os alunos 1 vez por semana durante 

60 m. 

Os professores de AEC estabelecem contacto com os alunos 1 vez por semana durante 

60 m. 

Os tempos serão geridos pelos professores de acordo com a disponibilidade dos meios 

tecnológicos. 

Os professores de apoio educativo realizam o seu trabalho em colaboração com os 

titulares de turma, definindo entre eles em que moldes se realizará o referido apoio. 

O Professor Titular de Turma agenda as reuniões na plataforma que utilizar e coloca até 

sexta-feira as indicações para as aulas da semana seguinte.  
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As tarefas semanais propostas aos alunos em trabalho assíncrono nunca podem prever 

um tempo de realização superior àquele que resultará da diferença entre o tempo gasto em 

aulas síncronas + o tempo de aulas TV e o da carga horária do 1º ciclo. ( 25 h - (aulas 

síncronas+aulas TV) = tarefas em trabalho assíncrono) 

 

a) Limitações no acesso aos recursos tecnológicos e à internet de alguns alunos; 

 

Deve ser incentivado o uso dos manuais escolares principalmente no 1º ciclo. 

 Os outros materiais a enviar aos alunos deverão seguir os seguintes procedimentos:  

 O Professor Titular de Turma (PTT) agenda as reuniões através da  plataforma utilizada 

pela turma e coloca até quarta-feira as planificações para as aulas da semana seguinte. As 

Planificações deverão ser enviadas por email para agrupamentofragoso@gmail.com para 

serem impressas e entregues aos alunos que não tem computador ou ligação à internet. 

No 1,º ciclo cada PTT, na semana anterior, fará chegar, obrigatoriamente, a planificação 

semanal ao Encarregado de Educação pela ferramenta de comunicação à distância que 

definiu;   

A planificação deve ser elaborada com todas as tarefas previstas para os alunos da 

turma, realizada com o contributo dos docentes do Apoio Educativo e/ou em Coadjuvação, 

de EMRC, de Inglês e de TIC (no caso do 3.º e 4.º anos). Além disso, deve indicar o tempo 

previsível para a resolução de cada tarefa e incluir um período de tempo diário em que o 

PTT estará disponível para contacto com os alunos/encarregados de educação, 

preferencialmente online (por email ou videochamada).  

Nos casos de alunos que beneficiam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

seletivo, a planificação pode ser diferente da turma, contendo os ajustamentos necessários 

à aprendizagem do aluno.  

Para os alunos que usufruam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

adicional, a planificação é elaborada em articulação com o docente de educação especial 

que acompanha o aluno, ficando este  responsável por fazer chegar ao aluno a planificação 

mailto:agrupamentofragoso@gmail.com
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e o material necessário à realização das tarefas previstas, contactando frequentemente os 

encarregados de educação de modo a obter e dar feedback.   

Nos casos de alunos que beneficiam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

seletivo e/ou adicional, assim como nos casos de alunos acompanhados por técnicos do 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e/ou Projeto de Intervenção Psicossocial e 

Psicoeducativa (PIPP), a planificação pode ser diferente da turma, ajustada à 

aprendizagem do aluno, e incluir o contributo do docente de educação especial e/ou 

técnico(s) que acompanha(m) o aluno. As dúvidas relacionadas com tarefas propostas 

pelos técnicos, deve ser apresentada aos mesmos por correio eletrónico com conhecimento 

do PTT. 

Quanto aos alunos que beneficiam de apoio de Português Língua Não Materna, deve o 

responsável pela medida entrar em contacto com o aluno, no horário em que a medida já 

era aplicada ou em outro a articular com o PTT e encarregado de educação. 

Os professores das AEC deverão disponibilizar, na sala de cada turma, material e vídeos 

que os alunos desenvolverão de forma voluntária. 

2.º e 3.º Ciclos 

No 2.º e 3.º ciclos o horário das aulas síncronas e das sessões #EstudoEMCasa 

encontra-se estabelecido (Anexo 1), sendo do conhecimento dos alunos/Encarregados de 

Educação. 

Uma vez por semana o Diretor de Turma deverá agendar uma sessão síncrona com a 

sua Direção de Turma de forma a acompanhar o trabalho desses alunos.  

A aula síncrona é considerada como uma aula da turma e será sumariada da seguinte 

forma: “Aula Síncrona de apoio às tarefas dos alunos”, devendo acrescentar-se uma breve 

síntese do trabalho desenvolvido.  

É obrigatório o uso das ferramentas do Office365 como plataforma principal. Poderão 

utilizar-se também as plataformas das editoras mas apenas como um recurso suplementar, 

tal não invalida a obrigatoriedade atrás estabelecida. 

Cada docente deverá, obrigatoriamente, proceder ao preenchimento da grelha referente 

à planificação semanal, por turma, na quarta-feira da semana anterior à semana a que diz 
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respeito, no documento disponibilizado para o efeito no grupo-turma da Plataforma Teams. 

Na semana anterior àquela a que a planificação diz respeito, os Diretores de Turma  

deverão dar conhecimento desta grelha de planificação semanal aos pais/Encarregados de 

Educação. As Planificações deverão ser enviadas por email para 

agrupamentofragoso@gmail.com para serem impressas e entregues aos alunos que não 

tem computador ou ligação à internet.  

Nos casos de alunos que beneficiam de apoio de Português Língua Não Materna, deve 

o responsável por cada medida entrar em contacto com o aluno, no horário definido ou 

noutro a articular com o DT e com o encarregado de educação.  

Em relação aos alunos acompanhados pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), 

deve o responsável por este serviço contactar o aluno/encarregado de educação e definir 

o horário em que o apoio vai ser desenvolvido à distância. No 9.º ano a psicóloga escolar 

fará parte do Conselho de Turma com um tópico “Orientação Vocacional” e apoiará os 

alunos na orientação para o prosseguimento de estudos. 

Quanto aos alunos que beneficiam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

seletivo e/ou adicional, a planificação pode ser diferente da turma, ajustada à aprendizagem 

do aluno, e incluir o contributo da docente de Educação Especial e/ou técnico (s) que 

acompanha (m) o aluno.  

No caso dos alunos que beneficiam de medidas de suporte e apoio à inclusão de nível 

adicional, a docente de Educação Especial tem a responsabilidade de fazer chegar ao aluno 

a planificação, assim como o material necessário à realização das tarefas previstas, 

contactando frequentemente os encarregados de educação para obter e dar feedback.  
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EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DE APOIO AO E@D 

A principal função desta Equipa é prestar apoio técnico-pedagógico aos alunos e aos 

docentes no desenvolvimento do E@D. 

Coordenador da 

Equipa 

Elementos da Equipa Técnico-Pedagógica de 

Apoio ao E@D 

 Manuel Amorim 

(Diretor) 

 Elementos da Direção 

 Elementos do Conselho Pedagógico 

 Coordenadores de Departamento 

 Coordenadores de Ciclo 

 Delegados de Área Disciplinar 

 Equipa da EMAEI 

 Elementos da Equipa do Plano Tecnológico 

 Assistentes Técnicos 

 Serviço de Psicologia e Orientação 
 

Pedidos de ajuda de caráter técnico- tecnológico podem ser dirigidos por e-mail 

agrupamentofragoso@gmail.com  sendo esse apoio prestado em regime assíncrono.  

Pedidos de apoio de caráter didático-pedagógico podem ser dirigidos por e-mail para 

agrupamentofragoso@gmail.com ou para os responsáveis pelos órgãos de liderança.  

Em caso de necessidade de um apoio em tempo real, será agendada uma reunião por 

videoconferência ou por telefone.  

 

ORIENTAÇÕES DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
SUPORTE À APRENDIZAGEM E INCLUSÃO 

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, ainda que na modalidade de 

E@D, devem ser asseguradas as medidas definidas nos RTP e PEI dos alunos que 

beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Assim, determinou-se que: 

Medidas Universais 

Os docentes deverão continuar a ter em atenção as medidas de diferenciação 

pedagógica definidas para os alunos, nomeadamente na apresentação dos conteúdos, na 

linguagem utilizada, na adaptação das tarefas que considerarem necessário e no tempo 

estabelecido para a sua a sua realização. 

mailto:agrupamentofragoso@gmail.com
mailto:agrupamentofragoso@gmail.com
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ARA 

Em área disciplinar e tendo em conta o horário da turma e dos docentes, será 

determinado qual o docente (disciplina ou ARA) que irá ficar disponível para apoiar de forma 

mais individual os alunos com esta medida.  

Em conjunto com o DT, o Conselho de Turma, deverá articular a implementação desse 

apoio individualizado, entre todos os elementos, de forma a não sobrecarregar os alunos. 

Cada Conselho de Turma fará a gestão dos tempos a atribuir, de acordo com as 

necessidades dos alunos e a disponibilidade dos professores. 

O aluno poderá recorrer ao professor (que ficará responsável pelo ARA) para colocar 

dúvidas, da forma que os dois considerem mais eficaz. O trabalho deverá ser planificado 

com o aluno (momentos síncronos e momentos de trabalho autónomo). 

O trabalho será, essencialmente, para esclarecimento de dúvidas e para o reforço e 

antecipação dos conteúdos, que se considerem pertinentes. As propostas de trabalho 

autónomo, deverão conter instruções claras e objetivas pois, a generalidade dos alunos, 

não tem acompanhamento familiar, uma vez que os pais estão a trabalhar ou não possuem 

competências para orientarem os seus educandos, podendo apenas supervisionar a sua 

realização. 

 

Medidas Adicionais - ACS 

Os docentes das áreas partilhadas com a turma (EV, ET, EMRC, TIC, EF, CD) deverão 

ter em especial atenção a participação destes alunos nas suas aulas. Para isso devem 

atender a alguns aspetos, nomeadamente: 

 confirmar se os alunos comparecem à sua aula; 

 dar instruções claras e objetivas sobre as atividades a desenvolver; 

 assegurar que os alunos compreenderam o que lhes foi pedido; 

 adaptar as tarefas que são pedidas à turma, às características e ritmo de 

aprendizagem dos alunos; 

 incluir os alunos nas tarefas da turma e proporcionar momentos de “convívio” que 

tão importante é neste momento de isolamento social 
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Como estes alunos têm alguma dificuldade na utilização da plataforma e pouco domínio 

na área da informática (inerentes às capacidades leitora e de escrita de cada um) será 

conveniente que dentro da disciplina se organizem de forma a eles conseguirem identificar 

quais os trabalhos que a eles se destinam. 

As tarefas a desenvolver autonomamente, devem conter instruções claras (de 

preferência passo a passo), ter em atenção os materiais a utilizar e os docentes devem ter 

em atenção que os pais estão a trabalhar e o seu acompanhamento poderá ser diminuto.  

Deverá dar-se sempre feedback do trabalho realizado. 

 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS ALUNOS 

 

É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias 

adaptações, o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar e demais normativos em vigor, 

estando os alunos obrigados aos deveres de assiduidade e pontualidade nas sessões 

síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões assíncronas. 

Cada docente deverá registar a assiduidade dos alunos nas sessões síncronas e o 

cumprimento das atividades que lhes forem propostas, salvaguardando, sempre, as 

situações decorrentes da falta de meios técnicos e/ou materiais ou outras. 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS  

Neste contexto devem ser tidos em conta vários instrumentos de avaliação considerados 

adequados às diferentes situações de aprendizagem. Sugere-se, preferencialmente, a 

organização de portefólios digitais (onde se possam arquivar as evidências - fotografias, 

ficheiros áudio, imagens, outros - dos trabalhos desenvolvidos que aglutinem toda a 

informação recolhida sobre vários suportes, não esquecendo a autoavaliação.  

Deverá valorizar-se o trabalho de livre iniciativa e incentivar-se a intervenção positiva, o 

espírito crítico e a criatividade.  
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A avaliação pretende ajudar os alunos a aprender melhor, dando-lhes um feedback de 

qualidade, o que permitirá tanto aos alunos como aos professores regularem o processo de 

ensino e de aprendizagem.   

Sempre que não seja possível o contacto com os alunos através dos meios digitais ou a 

utilização destes meios para acompanhar a evolução dos alunos, deve tal situação ser 

sinalizada para que outras formas de trabalho possam ser estabelecidas. 

O importante é implementar uma avaliação formativa e contínua, tendo em vista a 

consolidação das aprendizagens. 

 

PROCEDIMENTOS PARA OS DISCENTES SEM ACESSO ÀS TIC  

Deverá ser privilegiado o recurso aos manuais escolares adotados, cadernos de 

atividades/fichas, principalmente no 1.º ciclo. 

 Deverão ser adotados os seguintes procedimentos para o envio de materiais aos alunos:  

 O docente deverá enviar, por correio eletrónico, até à quinta-feira da semana 

anterior, o material para o agrupamentofragoso@gmail.com (no caso de ser docente 

do 2.º e 3.º ciclos deverá dar conhecimento ao DT). Deverão ser enviadas indicações 

precisas sobre todos os procedimentos que o aluno deverá ter em relação ao 

trabalho (se existirá necessidade de devolução de algum material, o prazo para a 

sua devolução, o objetivo do trabalho, a descrição sumária da tarefa a desenvolver, 

etc), essas indicações serão entregues num envelope ao E.E.; 

 A Direção reproduzirá os materiais de acordo com as indicações do docente e 

preparará um envelope fechado com a identificação do aluno e respetiva morada;  

 A Escola combinará com o E.E. a forma de levantar o envelope na escola sede ou o 

recurso a outro canal, como por exemplo através da parceria com a Junta de 

Freguesia, Associações de Pais; 

  o E.E. ou elementos da entidade atrás definida levantarão junto ao portão da escola 

sede o(s) envelope(s) com o material e diligenciarão no sentido da sua entrega ao 

aluno;  

mailto:agrupamentofragoso@gmail.com
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  no caso de haver lugar à devolução do material elaborado pelo aluno a mesma será 

feita no portão da escola, utilizando o mesmo envelope que serviu na expedição 

inicial;   

 A Direção dará conhecimento ao Professor Titular de Turma/Diretor de Turma 

quando o material estiver pronto a ser levantado;    

 o material recebido será entregue ao respetivo docente pelo meio a definir. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS DOCENTES  

 Colaborar na concretização do Plano de E@D.  

 Adaptar e desenvolver recursos pedagógicos com potencial de mobilização no 

quadro do E@D. 

 Planificar e executar atividades síncronas. 

 Planear atividades assíncronas, incluindo as atividades para os alunos sem recursos 

tecnológicos e para os alunos com medidas seletivas e adicionais. 

 Recolher a informação resultante da execução dessas mesmas atividades/tarefas. 

 Fornecer feedback aos alunos relativamente a dúvidas e tarefas solicitadas num 

curto espaço de tempo.  

 Definir o período de atendimento online e assíncrono aos alunos. 

 Desenvolver trabalho colaborativo, nomeadamente através da produção de 

materiais pedagógicos digitais entre docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina. 

 Promover técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das 

tarefas quer ao nível da regulação interpares. 

 Contactar com os encarregados de educação dos que não estão envolvidos nas 

aprendizagens/tarefas solicitadas, ou reportar ao DT/DC, conforme a situação 

aplicável.  

 Participar nas reuniões, com recurso às plataformas digitais, de Conselhos de 

Turma/Equipas Pedagógicas.  

 Promover a confiança dos alunos face à escola, enquanto aprendem a partir de casa. 

 Garantir a equidade e o equilíbrio necessário no âmbito do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem recorrendo à utilização de diferentes meios no 

quadro do E@D. 

 Atender às diferentes realidades e contextos em que se encontram os discentes. 
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 Reportar eventuais dificuldades ou constrangimentos aos órgãos e estruturas de 

gestão e liderança, nomeadamente no que respeita ao acesso à plataforma Teams, 

e solicitar apoio para a sua resolução/minimização. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS  

 Estabelecer rotinas diárias para aprender.  

 Identificar um espaço físico onde possam aprender e estudar confortavelmente.  

 Consultar regularmente o e-mail da turma e a plataforma adotada para as tarefas 

propostas, dando resposta ao que os professores solicitarem. 

 Realizar todas atividades dentro dos prazos definidos.  

 Comunicar com o Diretor de Turma/Professor se não tiver os recursos necessários 

no E@D para a realização das tarefas solicitadas ou no caso de se sentir 

sobrecarregado. 

 Comparecer e participar ativamente nas sessões síncronas. 

 Usar responsavelmente a plataforma TEAMS e apenas para assuntos escolares. 

  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 Assumir um papel ativo na gestão de tempo e no controlo das tarefas do seu 

educando, bem como no controlo/vigilância das interações que estabelece. 

 Definir e fazer cumprir, ao seu educando, regras de acesso/interação nas 

redes/plataformas digitais. 

 Acompanhar o seu educando no que se refere à mediação das aprendizagens. 

 Definir o espaço físico para o estudo do seu educando.  

 Estabelecer expetativas e rotinas que confiram segurança ao seu educando.  

 Desenvolver atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional da 

criança/adolescente. 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE E@A 

A monitorização e a avaliação do Plano de E@D é fundamental para o controlo da sua 

qualidade e resultará do feedback recolhido junto dos alunos, professores e E.E..     
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Neste seguimento, foi constituída uma equipa para monitorizar e avaliar a execução 

deste Plano de E@D durante o seu tempo de vigência. 

Coordenador da Equipa Outros  Elementos da Equipa 

 Octávio Tomás  Isabel Vale 

 Herondina Salgueiro 

 Cláudia Marques 

Constituem as principais funções desta Equipa: 

 Definir a amostra de Alunos, Encarregados de Educação e Professores; 

 Estabelecer a periodicidade para a realização de questionários de opinião; 

 Determinar indicadores de qualidade e de quantidade; 

 Recolher o feedback sobre o grau de satisfação quanto à implementação do plano; 

 Sugerir estratégias de melhoria; 

 Elaborar um relatório de avaliação final a apresentar em reunião de Conselho 

Pedagógico para apreciação. 

Esta Equipa analisará os seguintes indicadores de qualidade e quantidade. 

Indicadores 

qualitativos 

• Grau de satisfação dos docentes. 

• Grau de satisfação dos alunos e dos pais/E.E. 

• Qualidade do feedback dado aos alunos. 

Indicadores 

quantitativos 

• Número de tarefas enviadas pelos professores, em 

função do plano de trabalho elaborado. 

• Taxa de concretização das tarefas propostas pelos 

professores. 

• Disponibilização de meios tecnológicos de E@D. 

• N.º de apoios ao desenvolvimento de competências 

digitais de professores e alunos. 

• N.º de apoios psicológicos individuais realizados. 

 

Este Plano foi aprovado na reunião de 24 abril do Conselho Pedagógico. 
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ANEXO 1 |  HORÁRIOS DAS TURMAS 

 

 As Horas síncronas, SPO/Orientação Vocacional/DT e Horas Assíncronas: 

#EstudoEmCasa, Trabalho Autónomo foram enviados pelos professores titulares do 1º ciclo 

e os DT o 2º e 3º ciclos e estão na página do agrupamento www.avef.pt. 

 

  

http://www.avef.pt/
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ANEXO 2 |  PROGRAMAÇÃO  RECURSOS EDUCATIVOS PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR E PARA O ENSINO BÁSICO, TRANSMITIDOS ATRAVÉS DOS CANAIS RTP 

2 E RTP MEMÓRIA 
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ANEXO 3 |  PROGRAMAÇÃO ZIG ZAG, TRANSMITIDO ATRAVÉS DO CANAL RTP 2  
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