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1. Tendo por base o “Roteiro – 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à Distância (E@D) 

nas Escolas, o contributo dos Departamentos Curriculares e das demais Estruturas de Orientação Educativa 

e Supervisão Pedagógica, assim como a situação e o contexto das famílias no que concerne aos equipamentos 

informáticos e acessos à internet foi elaborado o presente plano que é coordenado pela Diretora. 

2. É entendimento global de que os alunos devem ter uma rotina diária, uma mancha semanal que inclua 

tempos síncronos e assíncronos.  

3. Face à dificuldade/ impossibilidade de se proceder à reformulação dos horários de cada turma, ano ou 

ciclo de escolaridade decidiu-se que a distribuição semanal das disciplinas que cada turma cumpre é a 

habitual com as adaptações constantes das alíneas seguintes:  

a) Os tempos letivos terão a duração de 20 minutos com 10 minutos de intervalo.  

b) Todos os tempos letivos se concentrarão no turno da manhã.  

4. Um número significativo de acessos à net por parte dos nossos alunos é feito via telemóvel e devemos 

criar condições para que se organizem as atividades rentabilizando este recurso o mais possível – tal liberta 

equipamentos informáticos quando existem e que agora também estão a ser utilizados por irmãos e/ou pelos 

EE em teletrabalho.  

5. Assistir/ participar em 15 minutos de aula síncrona através do telemóvel é viável.  

6. Para não sobrecarregar o uso de dados móveis as atividades a propor aos alunos, devem ter como suporte 

exclusivamente o manual, que todos têm, assim como o caderno diário.  

7. As atividades devem ser claras e precisas com orientações educativas muito concretas e podem ser 

enviadas por email para facilitar a sua concretização tendo sempre em conta o definido no ponto anterior.  

8. Nas disciplinas em que não há manual pode recorrer-se ao envio prévio, por mail, de uma proposta de 

atividade, clara e concisa, para os alunos já terem presente aquando da aula síncrona.  

9. Os docentes devem fazer a gestão da carga horária semanal de cada disciplina alternando tempos de 

apresentação de conteúdos de acordo com a planificação tendo sempre em conta a especificidade do 

contexto em que esta interação está a ocorrer, assim como o número de alunos não abrangidos pelos 

momentos síncronos, com momentos de feedback por parte dos alunos e apresentação de dúvidas e 

disponibilização de grelhas de autocorreção de exercícios propostos.  

10. As tarefas propostas aos alunos devem promover a autonomia e destinam-se a ser realizadas pelos 

mesmos sem apoio dos EE.  

11. O envolvimento pretendido dos EE é na responsabilização do cumprimento do horário e das tarefas. A 

realização das tarefas em si é da competência dos alunos e dos seus professores.  
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12. Os docentes de Ed. Especial e os docentes com tempos nos seus horários de apoio educativo, reforços, 

aprendizagens substitutivas, ARA, assumem, de forma síncrona as atividades com estes alunos pela 

necessidade que os mesmos têm de intervenção mais individualizada.  

13. As atividades para os alunos com ACS - Medidas Adicionais, que envolvem mais do que um professor por 

disciplina, necessitam de ser articuladas.  

14. Para o efeito previsto no ponto anterior o professor da disciplina indica previamente o conteúdo a tratar 

para que o docente de Ed. Especial ou docente com essa função prepare e implemente a aula ou organize o 

material a entregar aos EE.  

15. Pese embora a pertinência, relevância e importância de atividades como projetos interdisciplinares, 

trabalhos de grupo e de investigação a diversidade e desigualdade no acesso a plataformas, links, chats, 

Escola Virtual, Aula Digital Leya e demais instrumentos e recursos pedagógicos tem que nos levar a valorizar/ 

rentabilizar apenas o que pode ser utilizado de igual modo por todos.  

16. Não é legítimo que, nesta fase, se exijam aos alunos trabalhos feitos em suporte informático e que 

envolvam pesquisas.  

17. De forma a racionalizar os trabalhos pedidos aos alunos no dia a dia deve-se ter em conta a 

correspondência aula síncrona 15 minutos + 45 minutos de tarefa prática no máximo. Assim os alunos não 

terão o seu horário diário aumentado apesar de terem aulas mais concentradas. Quantidade não é sinónimo 

de qualidade.  

18. Até 5ª feira de cada semana, às 12h, os professores da turma fazem chegar ao respetivo Professor Titular 

de Turma, de uma só vez, as atividades a serem disponibilizadas aos alunos sem internet, para a semana 

seguinte.  

19. O Professor Titular de Turma envia, até às 14:00H de 5ª feira de cada semana, de uma só vez, para a o 

email criado para o efeito por escola, para que a Assistente Operacional/Coordenador de 

Estabelecimento/Professor, imprima o material a entregar a cada EE, dos alunos sem internet, com as 

atividades para a semana seguinte.  

20. Os EE levantam a documentação na respetiva escola às 6ªas feiras entre as 09:00 e as 11:00H.  

21. É necessário registar no E360 a assiduidade dos alunos - Aos alunos não presentes por falta de net/ 

equipamento informático (já identificados pelo respetivo Professor Titular) a “falta” é registada sem efeitos 

no percurso do aluno.  

22. Os sumários são registados no E360 mantendo a atual organização. 

23. Durante o mês de abril este plano irá sendo reajustado de acordo com a monitorização efetuada. Assim, 

tendo em conta esta fase de implementação não serão aplicados durante o mês de abril procedimentos 

formais de avaliação dos alunos.  

24. Esta primeira fase deve ser encarada como uma fase de adaptação exigindo por um lado compromisso e 

empenho mas, simultaneamente, a necessária mensagem de confiança e tranquilidade para todos os 

elementos da comunidade educativa.  

25. A partir de 29 de abril, inclusive, retomar-se-á a concretização de atividades de componente não letiva à 

quarta-feira à tarde, em termos de calendarização a divulgar, em sistema de videoconferência. 
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26. Nessa calendarização serão criadas condições para que os DC ponderem os necessários reajustes nas 

planificações e critérios de avaliação pela impossibilidade de se avaliarem todas as competências previstas 

no Perfil dos Alunos face às limitações decorrentes do ensino não presencial.  

27. Os Professores Titulares de Turma devem reforçar junto dos EE a necessidade de inscreverem os seus 

educandos no moodle.  

28. Coordenadora de Departamento, Coordenadores de Estabelecimento e Conselhos de Ano são 

fundamentais no acompanhamento e na concretização das orientações pedagógicas.  

29. O sistema de comunicação que está criado também permite que de forma ágil, funcional e rápida os 

professores, se encontrem uns minutos para articular alguns aspetos do funcionamento da turma/ Conselho 

de Ano e assim se superem de forma célere e imediata alguns constrangimentos.  

30. O Município assegura acessos à net a alunos abrangidos pela ASE.  

31. Irão ser disponibilizados alguns portáteis do Município, em regime de empréstimo, a alunos subsidiados.  

32. Os EE assinarão termos de responsabilidade em como a internet disponibilizada é para o ensino à 

distância promovido pelo AEGN.  

33. Quaisquer alterações à organização horária carecem de comunicação prévia ao Professor Titular de 

Turma que, nos termos do Roteiro, compete organizar e gerir o trabalho da turma e da equipa pedagógica. 

34. A comunicação e explicitação do plano aos encarregados de educação é efetuada pelos professores 

titulares de turma. 

35. A monitorização do Plano é efetuada pelo Conselho Pedagógico. 

36. A divulgação do plano de E@D será feita pela Diretora através da página eletrónica do Agrupamento. 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gafanha da Nazaré, 8 de abril de 2020  

A Diretora,  
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Maria Eugénia Martins Pinheiro 

 

 


