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Introdução 

 

 A atual situação que todos vivenciamos no último período do ano letivo anterior exigiu 

alterações drásticas na nossa vida pessoal e profissional, sendo que num muito curto espaço de 

tempo tivemos que reorganizar e alterar os nossos hábitos e rotinas, encontrar alternativas 

constantes e reaprender a exercer a nossa profissão. 

 A suspensão das atividades letivas presenciais e a necessidade de os alunos continuarem o 

seu processo de ensino aprendizagem, tornaram o Ensino à Distância (E@D) a única alternativa para 

concretizar este processo. É, sem dúvida, uma metodologia de ensino com a qual a maior parte de 

nós não estava familiarizado e para a qual encontramos sucessivas limitações e obstáculos. Ainda 

assim, foi a única opção possível e com a qual todos teremos eventualmente que voltar a trabalhar 

nos próximos tempos. De facto, o regresso ao regime presencial não afasta cenários de um regime 

misto ou à distância, em função das problemáticas que poderão surgir e das consequentes decisões 

das autoridades de saúde. 

  Com base na experiência vivenciada anteriormente, nos diferentes contributos para o 

aperfeiçoamento do Plano de E@D então elaborado e nas orientações entretanto emanadas pela 

tutela, procedemos à atualização do referido Plano, o qual é, pelas próprias circunstâncias de 

incerteza, um documento aberto e ajustável face às realidades com que nos formos deparando.  

 Mantem-se a recomendação da leitura atenta do Roteiro 8 Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, dos documentos orientadores enviados ou 

a enviar e da consulta do site de apoio às escolas. 

 

1. Estratégias de gestão e liderança 

A implementação de um Plano de Educação à Distância implica uma nova dinâmica do 

funcionamento dos órgãos de Administração e Gestão e de todas as Estruturas de Orientação 

Educativa do Agrupamento. 

Definem-se, assim, as responsabilidades de cada órgão/estrutura neste âmbito. 

 Direção 

● Coordenar e supervisionar todo o processo; 

 Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes estruturas 

do agrupamento; 

● Garantir o apoio administrativo e pedagógico no âmbito do Agrupamento; 
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● Apoiar os docentes no âmbito da utilização de recursos de ensino à distância; 

● Articular com a Autarquia e com a Junta de Freguesia a mobilização de recursos 

necessários à atenuação das situações de desigualdade de oportunidades para os alunos; 

 Criar condições para a monitorização da execução do Plano de Ensino à Distância. 

 

 Conselho pedagógico 

● Colaborar com a direção na elaboração e operacionalização do presente Plano; 

 Definir procedimentos simples e coerentes com os documentos orientadores do 

Agrupamento, orientações da tutela e legislação em vigor. 

 

 Coordenadores de Departamento 

● Promover e supervisionar o ajuste das planificações, em função da necessidade de 

adequar os conteúdos e as metodologias à situação presente; 

● Dinamizar reuniões de articulação entre docentes da mesma disciplina/ano de 

escolaridade para planificação do trabalho com vista a garantir a equidade e equilíbrio entre 

as diversas turmas no desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem; 

 Acompanhar e supervisionar o processo no seu departamento, sobretudo ao nível da 

concretização das orientações pedagógicas. 

 

 Coordenadora dos Diretores de Turma 

● Coordenar com os diretores de turma as estratégias de articulação de cada conselho de 

turma; 

● Garantir uma comunicação eficaz com os diretores de turma, para envio de orientações, 

recolha de informação relativa ao trabalho desenvolvido com os alunos e identificação de 

situações que necessitem de intervenção/atenção. 

 

 Diretores de Turma 

● Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de forma a 

atender situações de vulnerabilidade no quadro do ensino à distância; 

 Articular o trabalho que se desenvolve entre os docentes e alunos, assegurando uma 

gestão equilibrada das tarefas; 

 Informar a Direção sobre os alunos que não participam no processo por falta de meios ou 

outros constrangimentos e/ou que se encontram numa situação de vulnerabilidade familiar, 

económica, social ou outra; 



 
 

4 
 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

 Articular com os professores tutores, os Serviços de Psicologia e Orientação, o Gabinete 

de Apoio ao Aluno e à Família e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva o 

acompanhamento das situações de vulnerabilidade que requerem um especial cuidado; 

 Convocar reuniões dos Conselho de Turma, sempre que o achar necessário, para 

monitorizar e articular o trabalho que vai sendo desenvolvido e contribuir para uma maior 

eficácia do processo de E@D. 

 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à educação Inclusiva (EMAEI) 

● Sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de manter práticas de educação 

inclusiva no modelo de ensino à distância; 

● Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas no modelo de ensino à distância; 

● Manter a sua atividade no âmbito das suas atribuições. 

 

 Serviços de Psicologia e Orientação 

● 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; 

● Prestar apoio aos alunos e às famílias através de canais de comunicação à distância. 

 

 Centro de Apoio à Aprendizagem/ Docentes da Educação Especial 

● Manter o contacto com os alunos e respetivos pais/encarregados de educação; 

● Identificar eventuais situações de vulnerabilidade dos alunos integrados nos Centros de 

Apoio à Aprendizagem; 

● Planificar as atividades que os alunos poderão realizar em contexto familiar; 

● Identificar eventuais necessidades de empréstimos de materiais didáticos às famílias; 

● Apoiar os docentes do grupo/turma a que os alunos pertencem; 

● Apoiar a criação de recursos de aprendizagem nas diversas disciplinas. 

 

 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 Colaborar com a Direção na identificação e acompanhamento de alunos em situação de 

vulnerabilidade; 

 Articular com as educadoras/ professoras titulares/diretores de turma para a intervenção 

referidas; 



 
 

5 
 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

 Articular com as estruturas locais de saúde e apoio social para o encaminhamento e 

acompanhamento dos casos identificados; 

 

 Professora Bibliotecária 

● 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. 

 

 Docentes 

 Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos mobilizáveis no quadro do ensino à 

distância; 

 Proceder de acordo com o definido no ponto 3 deste documento; 

 Articular com os colegas do Conselho de Turma;  

 Atender às diferentes realidades e contextos em que se encontram os alunos; 

 Garantir a diferenciação pedagógica no contexto do ensino à distância. 

 

2. Estratégia e circuito de comunicação 
 

Num contexto de teletrabalho e de E@D, a comunicação assume um papel fundamental, 

pelo que importa definir um circuito de informação eficaz destinado a todos os membros da 

comunidade escolar.  

 

 Comunicação entre a direção, os docentes e as técnicas (SPO E GAAF) 

● e-mail institucional 

● Telefone  

 Plataforma Zoom 

 

 Comunicação entre a direção, os alunos e os Encarregados de Educação  

 Página do Agrupamento 

 Página do Facebook 

 e-mail 

 Telefone 

 

 Comunicação entre a direção e as entidades parceiras ( Associação de Pais, Autarquia, Junta 

de Freguesia, Unidade de Saúde, Rede Social e outras) 

 e-mail institucional 

● Telefone  
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 Comunicação entre educadoras/docentes titulares/diretores de turma e os encarregados de 

educação  

● e-mail institucional 

 Telefone 

● Whatsapp 

● Messenger 

● Outras que os docentes entenderem ajustadas às condições 

 

 Comunicação entre docentes, no âmbito da realização de reuniões, de articulação curricular 

e de trabalho colaborativo 

 

● e-mail institucional 

● Plataforma de Vídeo conferência (Zoom, Google Meet, outras) 

● outras definidas pelo Conselho de Turma 

 

 Comunicação entre os  docentes e a equipa de apoio PTE (TIC) 

 e-mail institucional 

● Telefone  

 

 Comunicação entre os  docentes e os serviços administrativos 

 e-mail institucional 

● Telefone  

 

 Comunicação entre os docentes e os alunos.  

 Explicitada no modelo de ensino à distância constante do ponto seguinte deste 

documento 

 

3. Modelo de Ensino à distância 

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

a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo. 

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, considerando as suas diferentes possibilidades e capacidades.” ( 

Roteiro enviado às Escolas) 

 

Tendo por base os pressupostos referidos e a preocupação de organizar o trabalho com os 

alunos de uma forma enquadrada nas rotinas e horários que possuíam, a mancha horária semanal 
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será fixa, seguindo o horário de cada turma, de acordo com a distribuição constante nos quadros 

abaixo. 

 

a) Realização de  trabalho autónomo, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem de cada aluno, promovendo a flexibilidade na 
execução das tarefas a realizar, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa 
plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares 
e docentes, em torno das temáticas em estudo.  
b)Atendendo à faixa etária dos alunos do 1º Ciclo e à reduzida autonomia digital considerou-se estabelecer um tempo flexível para a 
realização dos trabalhos em sessões assíncronas. 

 

5º ano 
Distribuição dos tempos letivos de 50’ 

Regime presencial Regime não presencial - (E@D) 

Disciplina (na sala de aula) Sessão síncrona Sessão assíncrona 

Mat.   100 + 100 + 50 3 2 

CN  100 1 1 

TIC  50 + (50 SEMESTRAL) 1 1 

CD (50 semestral)  1  

HGP 100+(50 semestral) 2 1 

ING 50+50+(50 semestral) 2 1 

PORT 100+100+50 3 2 

EVT 100 1 1 

ET 50 1  

EM 100 1 1 

EF 100 + 50 2 1 

AE 50+50 1 1 

 

 

 

 

 

1º Ciclo 

Distribuição dos tempos letivos  

Regime presencial Regime não presencial - (E@D) 

(na sala de aula) 
Sessão síncrona Sessão 

assíncrona a) 

Área 
Disciplinar 

1º/2º 
Anos 

3º/4º 
Anos 

Áreas 
Disciplinares 

1º/2º 
Anos 

3º/4º 
Anos 

1º/2º 
Anos 

3º/4º 
Anos 

Mat. 7h 7h 
Port./ 

E.M./A.E. 
2 2 

b) 

Port. 7h 7h 
Mat./ 

E.M./A.E. 
3 3 

E.M.  3h 2h/3h Port./ Exp.  1 1 

AE 1:30h 1:30h O. C.  
 (C D) 

Transversal 

 (Mandarim) 

1 

E. F.  1h 1h ING  1 

Exp. 2h 1h/2h    

O. C.  1h 1h    

ING --- 2h    
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6º ano 
Distribuição dos tempos letivos de 50’ 

Regime presencial Regime não presencial - (E@D) 

Disciplina (na sala de aula) Sessão síncrona Sessão assíncrona 

Mat.  100 + 100 + 50 3 2 

CN  100 1 1 

TIC  50  1 1 

CD (50 semestral)  1   

HGP 100+(50 semestral) 2 1 

ING 50+50+(50 semestral) 2 1 

PORT 100+100+50 3 2 

EVT 100 1 1 

ET 50 1  

EM 100 1 1 

EF 100 + 50 2 1 

AE 50+50 1 1 

 

 

 

 

7º ano 
Distribuição dos tempos letivos de 50’ 

Regime presencial Regime não presencial - (E@D) 

Disciplina (na sala de aula) Sessão síncrona  Sessão assíncrona 

Mat.  100 + 100 2 2 

CN  100 + 50 semestral  2 1 

FQ  100 + 50 semestral 2 1 

TIC  50 1 0 

CD  50 semestral 1 0 

PAC 50 semestral 1 0 

PORT 100+100+(50 Ref. Curr.) 3 2 

ING 50+50+(50) 2 1 

FRAN 50+50+(50) 2 1 

H 100+50 2 1 

GEO 100+50 2 1 

EF 100+50 2 1 

EV 100 1 1 
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8º ano 

Distribuição dos tempos letivos de 50’ 

Regime presencial Regime não presencial - (E@D) 

Disciplina  Sessão síncrona Sessão assíncrona 

Mat.  100 + 100 + (50 Ref. Curr) 3 2 

CN  100 + 50 1 + 1 1 

FQ  100 + 50 1 + 1 1 

TIC  50 1 0 

CD  (50 semestral)   1 0 

PAC (50 semestral) 1  

PORT 100+50+50 2 2 

ING 50+50+50 2 1 

FRAN 50 +50 1 1 

H 50+50 1 1 

GEO 100 1 1 

EF 100+50 2 1 

EV 100 1 1 
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9º ano 
Distribuição dos tempos letivos de 50’ 

Regime presencial          Regime não presencial - (E@D) 

           Disciplina  Sessão síncrona  Sessão assíncrona 

Mat.  100 + 100 + 50 3 2 

CN   100 + 50 1 + 1 1 

FQ   100 + 50 1+ 1 1 

TIC  50 1 0 

CD  (50 semestral)  1 0 

PAC (50 semestral) 1  

PORT 100+100+50 3 2 

ING 50+50+50 2 1 

FRAN 50+50 1 1 

H 100 1 1 

GEO 100 1 1 

EF 100+50 2 1 

EV 100 1 1 

 

De acordo com o estipulado nas alíneas b) e c) do ponto 17 da Resolução do Conselho de Ministros 

53-D/2020, as atividades a realizar são efetuadas na própria escola para os alunos: 

o Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

o Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens; 

o Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial; 

Ainda de acordo com o mesmo normativo, deve ainda ser assegurado em regime presencial, 

salvaguardando -se as orientações das autoridades de saúde, o apoio aos alunos para quem foram 

mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com o respetivo plano de trabalho. 

 Cada docente titular de turma e cada conselho de turma deverá, no início do ano letivo proceder à 

identificação dos alunos nas situações referidas, de acordo com as seguintes prioridades: 

1º - Alunos sem qualquer equipamento multimédia que lhes permita a realização do E@D; 

2º - Alunos que evidenciam muitas limitações/dificuldades ao nível da autonomia na realização 

das tarefas 

 

 

 Indicações para os docentes 

 Distribuir as tarefas aos alunos, utilizando os seguintes recursos: 
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o plataforma de videoconferência  Zoom e outra forma de comunicação ( email, SMS, 

telefone, chat…) para os alunos que não têm possibilidade de acesso à plataforma; 

o Plataforma Google Classroom para envio das tarefas e outra forma de envio email, 

SMS, telefone, chat…) para os alunos que não têm possibilidade de acesso à 

plataforma. 

o No Pré escolar é enviada por email para os Encarregados de Educação uma 

planificação semanal das atividades a desenvolver. 

o As sessões televisivas #EstudoemCasa são um complemento ao trabalho que é 

realizado à distância com os alunos, competindo a cada docente definir que sessões 

deverão eventualmente ser visualizadas e articular com o Conselho de Turma a 

harmonização do horário da turma nessa semana. 

o Aos alunos que não têm possibilidade de acesso à internet deverá ser dada 

indicação (pelos professores titulares/diretores de turma)  para assistirem às sessões 

do #EstudoemCasa. Nestas situações cada docente deverá estabelecer contacto 

regular com o aluno para aferir se este assistiu às sessões e perceber se estas estão 

a ser significativas para o aluno, devendo ainda cada docente definir uma forma de 

feedback relativa à visualização daquelas sessões . 

o Às famílias das crianças do pré-escolar que não possuem ligação à Internet, deverá 

ser dada a informação das sessões na RTP2 com conteúdos adequados à sua faixa 

etária.  

 

 Ter em atenção que: 

o O tempo para a realização das tarefas contemplando períodos de 20m/30m, com 

cerca de 10m de intervalo) não poderá exceder o tempo de duração das respetivas 

aulas. 

o Devem indicar quais os recursos recomendados, os objetivos/produtos esperados, o 

prazo para entrega da tarefa e o meio através do qual os alunos podem esclarecer 

dúvidas. 

o  No final, deverão dar feedback aos alunos numa lógica de avaliação formativa, 

referente à realização destas tarefas. 

o Na avaliação dos alunos deverão ser tidos em consideração os meios e limitações 

destes para a sua plena concretização, bem como a necessidade de adequar os 

instrumentos de avaliação à nova realidade imposta por uma situação que não pode 

ser penalizante para os alunos. 
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o Relativamente à assiduidade dos alunos, as faltas dos alunos às sessões síncronas, 

tal como acontece em regime presencial, serão registadas no INOVAR, podendo ser 

justificadas pelos encarregados de educação, nos termos do previsto no Estatuto do 

Aluno. No referente às sessões assíncronas, não haverá lugar a faltas, sendo o 

trabalho dos alunos avaliado em função do desempenho/ empenho demonstrado 

pelos mesmos na execução das tarefas propostas. Serão definidos prazos para a 

entrega dos trabalhos, bem como marcado o dia semanal destinado ao 

preenchimento por todos os professores da grelha existente no Drive, 

relativamente à monitorização do trabalho e desempenho dos alunos. 

 

 Cumprir o seu horário de acordo com a adequação feita para o E@D: 

o Cada docente deverá consultar no horário da turma (que lhe será enviado) a hora(s) 

assinalada em que vai estar em contacto direto com os alunos, sendo que este 

tempo deverá ser idealmente de 20/25m e não poderá exceder os 40m (tempo 

máximo). Durante o restante tempo dessa aula e nas aulas em que não está em 

contacto direto com turma, o docente está disponível para esclarecer dúvidas e /ou 

apoiar o trabalho dos alunos, através de email ou de outros meios que entenda 

disponibilizar. Os docentes coadjuvantes procedem da mesma forma, estando em 

sessão síncrona juntamente com o professor da turma e estão disponíveis no 

restante tempos, nos mesmos moldes. 

o No caso dos docentes que lecionam apoio específico à disciplina, bem como no caso 

dos professores tutores, é assegurado sempre um tempo síncrono com o aluno, 

sendo que nas situações em que têm dois tempos um é assíncrono. 

 

 Recursos e Apoio disponíveis 

Todos os docentes, para além do apoio e contacto direto com os respetivos Coordenadores e 

com a Direção, têm acesso a uma diversidade de recursos disponíveis online, muitos destes 

acessíveis através do Padlet construído pela equipa PTE(TIC) do Agrupamento em   

https://padlet.com/pte_pardilho/8oe7a73nm9hh. 

A Biblioteca Escolar disponibiliza também apoio on line e telefónico, para além de recursos 

vários. Consultar o blog  https://pardilendo.blogspot.com/ 

Deverão também consultar o site do Ministério  em https://apoioescolas.dge.mec.pt/, o qual 

está em permanente atualização com disponibilização de novos recursos e sugestões. 

https://padlet.com/pte_pardilho/8oe7a73nm9hh
https://pardilendo.blogspot.com/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Todas as questões relacionadas com o apoio tecnológico devem ser colocadas à equipa PTE 

através do respetivo email. 

O SPO e o GAAF continuam disponíveis para toda a colaboração necessária através dos 

seguintes contactos: 

o SPO   email:   spo.aepardilho@gmail.com;  telefone 962 901 818 das  9h30-      

      13h00) 

o GAAF  email:  gaaf.aep@gmail.com;  telefone 913 422 825 / das 9h30-13h00) 

 

4. Plano de monitorização e avaliação 

 

De acordo com o definido em sede de Conselho Pedagógico, a monitorização terá por base  

indicadores de quantidade - taxa de  concretização das tarefas propostas pelos docentes, taxa de 

participação dos alunos nas sessões síncronas e desenvolvimento de mecanismos de apoio à 

utilização de competências digitais por docentes e alunos – e indicadores de qualidade – grau de 

satisfação dos docentes, dos alunos e dos Encarregados de Educação. 

Foram criados instrumentos de registo para a taxa de concretização das atividades de propostas e 

para a taxa de participação dos alunos nas sessões síncronas, competindo a cada docente o seu 

preenchimento e ao Diretor de Turma, no caso do 2º e 3º ciclo, a supervisão e o contacto com os 

Encarregados de Educação sempre que se justifique. 

Os indicadores de qualidade serão aferidos através da aplicação de inquéritos de satisfação aos 

diferentes públicos alvo. 

  

mailto:spo.aepardilho@gmail.com
mailto:gaaf.aep@gmail.com

