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ESTRATÉGIA DE ENSINO À DISTÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

 

I. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Das circunstâncias decorrentes da crise pandémica nacional e do consequente encerramento das escolas do 

país, decorre a necessidade de elaboração do presente Plano de Ensino à Distância (E@D), que procura corporizar os 

princípios orientadores, emanados pela tutela, nomeadamente, quanto à Mobilização da comunidade educativa 

para a mudança; Comunicação em Rede; Modelo de E@D a privilegiar; Colaboração e Articulação; Metodologias de 

Ensino; Seleção dos Meios de E@D; Cuidado da Comunidade Escolar e Acompanhamento e Monitorização.   

 

A estratégia desenhada pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches concretiza-se num documento 

dinâmico que terá de integrar todas as determinações do Ministério de Educação, que surjam após a sua aprovação. 

Neste sentido, a Diretora, a sua Equipa Diretiva e os Coordenadores de Departamento Curricular reorganizarão 

pontualmente o documento e comunicarão as alterações apresentadas, no que respeita ao ensino à distância nos 

diferentes níveis de ensino. 

A consecução do Plano que aqui se apresenta parte da premissa de que a carga horária letiva e não letiva 

constante dos horários distribuídos no início do ano letivo deverá ser cumprida por todos os Educadores/Professores 

e Técnicos Especializados. De igual forma, os alunos deverão cumprir o horário atribuído à sua turma, no início do 

ano letivo. 

 

Ensino à 
distância 

Mudança 

Comunicação 
em rede 

Cooperação e 
colaboração 

Articulação 

Metodologias 
de ensino 

Seleção 

 dos meios de 
E@D 

Acompa-
nhamento 

Monitorização  
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II. APRESENTAÇÃO 

 

O presente plano foi concebido para se dirigir a um cenário em que são privilegiadas as interações assíncronas, 

de forma a permitir a todos os alunos o acesso às aprendizagens, mas em que são também valorizadas as interações 

síncronas, em tempo real, permitindo a proximidade social e emocional, que não deve, nem pode ser desvalorizada. 

O papel dos Educadores/Professores e Técnicos Especializados é essencial na agilização de estratégias que permitam 

a cada aluno o desenvolvimento de competências, não descurando naturalmente o papel ativo dos Pais e 

Encarregados de Educação, assim como dos parceiros da comunidade. 

Com este plano, o Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches assume o compromisso de proporcionar um meio 

de educação alternativo que permita a todos os alunos o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Se bem que não seja possível replicar, através do ensino à distância, a 

aprendizagem realizada num ambiente de proximidade física, estamos certos de que os nossos alunos e os 

respetivos Encarregados de Educação poderão continuar a contar com o empenho e o apoio de todos: Psicólogas, 

Educadoras, Professores e Técnicos Especializados para que todos os alunos desenvolvam e consolidem as suas 

competências, ao seu próprio ritmo, se bem que num ambiente digital.  

Este plano de ensino à distância é uma parceria e o seu sucesso depende da interação articulada de todos os 

intervenientes. No esquema seguinte traduz-se essa cooperação: 

 

Plano de 
Ensino à 
Distância 

Crianças 

Alunos 
Diretora e 

Equipa 
Diretiva 

Coordenadores 
de 

Departamento 
Curricular 

Educadoras 
Professores 

Tec. 
Especializados 

SPO 

EMAEI 
Pais e 

Encarregados 
de Educação 

CMVC e J. 
Freguesia 

Associações 
de Pais 

Ministério da 
Educação 

RTP 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                        

 

 
 

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499 
URL: www.aedas.edu.pt  

Serv. administrativos: saafonsosanches@gmail.com 
 

 

      

5

Diretora  

e  

Equipa Diretiva 

Coordenadores 
dos Dep. 

Curriculares 
Coordenadora 

dos Cursos 
Profissionais 

O sucesso do plano depende da motivação e empenho dos alunos na realização das atividades propostas e do 

acompanhamento das mesmas por parte dos Pais e Encarregados de Educação.  

Define-se assim a implementação do ensino à distância no Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, 

delineando-se as metodologias e dinâmicas a serem utilizados pelos docentes dos vários ciclos de ensino.  

O plano desenhado pela Direção suporta-se na experiência dos Coordenadores de Departamento Curricular, 

Coordenadora dos Cursos Profissionais, das Educadoras, Professores e Técnicos Especializados, dos alunos e 

Encarregados de Educação, e resultou do trabalho colaborativo de todos. O documento que aqui se desenha nada 

tem de estático ou imutável, sendo um conjunto de linhas orientadoras, impondo-se lembrar, mais do que nunca, 

que “cada aluno é único”! 

       A dinâmica de construção do documento traduz-se no esquema seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. COMUNICAÇÃO NO QUADRO DO ENSINO À DISTÂNCIA 

 

A. Comunicação entre a Diretora/equipa Diretiva e a comunidade escolar. 

No Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches (AEDAS) existem diferentes formas de comunicação que 

garantem uma comunicação atempada entre a equipa da direção e toda a comunidade escolar: 

 Email institucional da direção: direcao@aedas.edu.pt 

 Todos os Educadores, Professores e Técnicos Especializados têm email institucional. 

 Todos os Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais têm email registado no correio da Direção. 

 Todos os alunos têm email institucional. 

 A Plataforma INOVAR está preparada para o contacto direto com os alunos e os Encarregados de Educação, 

por parte da Direção, dos Diretores de Turma e Educadores/Docentes/Técnicos Especializados.  

 Página do AEDAS na Internet: aedas.edu.pt  

 Facebook do AEDAS. 

mailto:direcao@aedas.edu.pt
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 Os Coordenadores de Departamentos Curriculares dinamizam equipas, com recurso à plataforma Microsoft 

Teams, em que todos os educadores/professores/técnicos especializados se inscrevem e comunicam. 

 As comunicações entre os docentes que exijam reuniões são através da Plataforma Microsoft Teams. 

 As interações presenciais com os alunos, quando existentes, são através da Plataforma Microsoft Teams. 

 Os Encarregados de Educação/Alunos, quando necessário, devem contactar com o Educador/ Professor/ 

Técnico Especializado através do email institucional do mesmo. 

 A comunidade educativa do AEDAS, quando necessário, deve contactar com os Serviços Administrativos 

através do email:  saafonsosanches@gmail.com  . 

 A Comunidade educativa do AEDAS, quando necessário, deve contactar com a Direção através do Email 

institucional da direção: direcao@aedas.edu.pt  

 

B.  Comunicação de fundo generalista com necessidade de escoamento rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Comunicação sobre temas associados a questões pedagógico-didáticas e de avaliação 

 

•Recebem a informação 
do ME e produzem 
informação; 

•Redirecionam-na para 
todos os docentes. 

Diretora  
e 

Equipa Diretiva 

•Recebem a 
informação e agem em 
conformidade. 

Coordenadores de 
Departamento Curricular/ 
Coordenadora dos Cursos 

Profissionais/ 

Coordenadores dos Diretores 
de Turma 

•Recebe a informação 
da tutela e produz 
informação; 

•Redireciona-a para as 
estruturas 
intermédias. 

Diretora  

 e  

Equipa Diretiva 

•Recebem a informação e 
descodificam-na;  

•Redirecionam-na para os 
docentes representantes 
de ano e disciplina. 

Coordenadores  
de Dep. Curricular 

Coordenadora dos C. 
Profissionais 

•Recebem a 
informação e 
instruem os 
professores. 

Representantes 
de Ano  e  

de Disciplina 

•Recebem a 
informação e agem 
em conformidade; 

•Comunicam com o 
Representante de 
Ano e Disciplina. 

Docentes 

mailto:saafonsosanches@gmail.com
mailto:direcao@aedas.edu.pt
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D. Comunicação sobre temas associados à direção de turma/equipas pedagógicas 

E. Comunicação sobre temas associados ao trabalho do conselho de turma 

 

 

 

 

IV. RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E DE ENSINO À DISTÂNCIA 

 

As seguintes plataformas/recursos/ferramentas deverão ser privilegiadas, nos contactos entre alunos e 

educadores e professores e Encarregados de Educação: 

 Programa de gestão de Alunos – Plataforma INOVAR – na qual constam o email dos Encarregados de 

Educação e o Email institucional dos alunos. 

 Plataforma Microsoft Teams (quando aplicável) 

 No quadro da responsabilidade de cada conselho de turma/ equipa pedagógica e, tendo em consideração a 

realidade e contexto em que se encontram os alunos, deve ser seguido o modelo que melhor responderá pela 

defesa da equidade e equilibro dos processos pedagógicos, priorizando sempre a mitigação das vulnerabilidades 

detetadas. 

 

 

•Recebe informação 
da tutela e produz 
informação;  

•Redireciona-a para 
as estruturas 
intermédias. 

Diretora 

 e   

Equipa Diretiva  

•Recebem a informação e 
descodificam-na; 

•Redirecionam-na para os 
diretores de turma e 
diretores de cursos 
profissionais. 

Coordenadores de 
Diretores de Turma / 

Diretores de Curso 
•Recebem a 

informação e 
instruem os 
diretores de 
turma/orientadore
s de FCT/PAP. 

Diretores de Turma / 
Diretores de Curso 

•Recebem a 
informação e 
agem em 
conformidade; 

•Comunicam com 
os diretores de 
turma /Diretores 
de Curso. 

Docentes/Orientadores 
de FCT/PAP 

Equipa 
EMAEI 

Serviço de 
Psicologia 

Diretora e 
Equipa 
Diretiva 

Coord. dos 
Diretores de 

Turma 

Diretor de 
Turma 

Professor 
Titular 

Alunos 
Encarregados  

de Educação 
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Modelo Vantagens Ferramentas 

Modelo síncrono 
“em tempo real” 
 
Esta modalidade exige uma escala de 
horários fixa. 

Interação forte entre os participantes, 
chega a aproximar-se da experiência de 
aprendizagem oferecida numa sala de aula 
física.  
 
As perguntas e dúvidas dos alunos podem 
ser atendidas de forma imediata. 

 

 Microsoft Teams; 

 Sala de aula virtual;  

 Aplicativos de mensagens instantâneas 

como o Messenger, Whatsapp, etc;  

 Audioconferências;  

 Webinars. 

Modelo assíncrono 
“A autonomia ao aluno” 
 
Este modelo possui um atendimento e um 
esclarecimento de dúvidas mais 
individualizado, já que não existem turmas 
com participantes que se encontram e 
interagem entre si em tempo real. 

O aluno consegue seguir o seu próprio 
ritmo de aprendizagem. 
 
O aluno pode voltar ao conteúdo quando 
quiser, em qualquer momento e em 
qualquer lugar. 
 

 Microsoft Teams; 

 Fóruns;  

 E-mails; 

 Blogs;  

 Sites;  

 Vídeo-aulas gravadas previamente; 

 Tutoriais 

  

 

 

V. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES – DIREÇÃO/ EDUCADORES/PROFESSORES/TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS/ PSICÓLOGAS/ BIBLIOTECÁRIA 

 

Diretora e Equipa Diretiva 

 Gerir o Agrupamento nas suas vertentes Pedagógica e Administrativa. 

 Gerir o processo de ensino à distância. 

 Definir e acompanhar o plano de ensino à distância. 

 Monitorizar aplicação. 

 Redefinir as estratégias. 

 Interagir com toda a comunidade educativa. 

 Interagir com a Presidente do Conselho Geral. 
 

 

Conselho Pedagógico 

 Assegurar a efetiva implementação do Plano de Ensino à Distância através dos coordenadores dos 
diferentes órgãos de gestão intermédia. 

 Monitorizar o plano. 

 Redefinir as estratégias. 
 
 

Coordenadores de Departamentos Curricular 

 Acompanhar o trabalho dos docentes do Departamento com o intuito de apoiar na concretização das 
orientações pedagógicas. 

 Definir os docentes responsáveis pela disciplina Ano/Ciclo.  

 Prestar esclarecimentos aos membros dos seus departamentos. 

 Analisar e arquivar os planos semanais de ensino à distância. 

 Promover o trabalho colaborativo entre os professores do Departamento, usando a equipa criada no 
Microsoft Teams. 
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Coordenadores de Diretores de Turma 

 Apoiar e colaborar com os Diretores de Turma. 

 Promover a interajuda entre os Diretores de Turma e a partilha de boas práticas. 
 

Professores responsáveis pelo ano e disciplina 

 Elaborar o plano da disciplina, contemplando uma semana, no mínimo, em articulação com os docentes 
que lecionam o mesmo ano letivo, tendo em conta as aprendizagens essenciais. 

 Enviar o plano ao respetivo coordenador de departamento curricular, até quarta-feira na semana anterior 
à sua aplicação. 

 Aferir a adequação do plano às diferentes realidades para otimização dos planos seguintes. 
 

Educadores/ Professores Titulares/Diretores de Turma 

 Verificar o email, diariamente e repetidamente. 

 Estar em comunicação constante com as equipas a que pertence, na Plataforma Microsoft Teams. 

 Estar disponível e contactar com Encarregados Educação/alunos da sua turma para acompanhar o 
processo de ensino distância, para se aperceber se o trabalho realizado pelos docentes da turma carece de 
ajustamentos. 

 Comunicar ao Conselho de Turma o resultado da monitorização, no sentido de ajustar à realidade de cada 
aluno. 

 Encaminhar o plano semanal das tarefas para os alunos e os Encarregados de Educação 
 

Educadores/Professores/Técnicos Especializados 

 Verificar o email, diariamente e repetidamente. 

 Estar em comunicação constante com as equipas a que pertence, na Plataforma Microsoft Teams. 

 Trabalhar em estreita colaboração com o responsável pelo ano e disciplina e com os Diretores de 
Turmas/Professor Titular. 

 Contribuir para a elaboração do plano semanal da disciplina, por ano de lecionação. 

 Fornecer ao Diretor de Turma/Professor Titular a planificação, no mínimo semanal, segundo as 
orientações pedagógicas, até quinta-feira da semana anterior à sua implementação. 

 Respeitar as orientações pedagógicas do Coordenador de Departamento Curricular/ Diretor de Curso, 
fazendo as adequações que se impõem às características e/ou recursos tecnológicos de que os alunos das 
suas turmas dispõem. 

 Comunicar ao Diretor de Turma/Professor Titular a hora semanal em que estará disponível, em 
videoconferência, telefone ou através de email, para esclarecimento de dúvidas aos alunos das suas 
turmas. 

 Enviar ao Diretor Turma/ Professor Titular a folha de registo semanal com o balanço do trabalho efetuado 
(ver modelo, no final deste documento).  

 Dar feedback do trabalho realizado a cada aluno e respetivo encarregado de educação, através da 
plataforma INOVAR, pelo menos uma vez em cada duas semanas. O ideal será no final da tarefa cumprida. 
 

Psicólogas 

 Criar o Projeto: O SPO está sempre Perto de Ti! – Apoio psicológico a toda a comunidade escolar, 
privilegiando os alunos que já estão a ser acompanhados.  
o Na página do AEDAS 
o Criação do Facebook do SPO 

 Apoiar/aconselhar os alunos na escolha formativa.  
 

Professores coadjuvantes do 1º ciclo 

 Planificar para os alunos abrangidos pelo decreto 54, previamente definidos, em estreita colaboração com 
o respetivo Professor Titular. 
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 Enviar a planificação para o Professor Titular até à quarta-feira anterior da semana da realização das 
tarefas. 

 O Professor Titular é o responsável por enviar as tarefas previstas, no mínimo +ara uma semana, ao aluno 
e ao encarregado de educação. 
 

Professores Educação Inclusiva 

 Colaborar e apoiar os Diretores de Turma na elaboração do horário de trabalho para os alunos com 
medidas multinível.  

 Colaborar e apoiar os professores das respetivas turmas no desenho de tarefas de aprendizagem para os 
alunos com medidas multinível 

 

Coordenadora das Bibliotecas Escolares 

 Apoiar a comunidade escolar disponibilizando materiais, atividades, recursos para utilização na 
preparação das atividades para as diferentes disciplinas e anos escolaridade. 

 Manter o Facebook e os blogues das bibliotecas. 

 Cumprir as orientações/tarefas da RBE e PNL. 
 

Equipa PTE 

 Apoiar os educadores/professores/técnicos especializados, através do email institucional do professor 
Coordenador. 

 Criar o email institucional dos alunos. 

 Adequar a plataforma Microsoft Teams ao AEDAS. 

 Manter a página eletrónica do AEDAS. 
 

Equipa de monitorização e avaliação 

 Monitorizar a implementação da estratégia de E@D. 

 Apresentar relatório final. 
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VI.  FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS 

Alunos 
 

 Cumprir o horário semanal que foi atribuído, no início do ano. 

 Realizar as atividades definidas no horário semanal enviado pelo respetivo Diretor de Turma/ Professor 

Titular. 

 Estar sempre contactável no horário letivo, especialmente, no horário de trabalho síncrono, em tempo 

real (video). 

 Definir e manter organizado o seu local de trabalho. 

 Enviar as tarefas pedidas para os respetivos docentes indicando o seu nome, número e turma  

 Cumprir com os prazos de envio de trabalhos, definidos pelo docente ou pelo Diretor de Turma. 

 Obedecer aos Pais/Encarregados de Educação, cumprindo as tarefas destinadas pelos professores, pois os 

Pais /Encarregados de Educação são os tutores presenciais do aluno. 

 Manter uma rotina diária de trabalho, semelhante a um dia de aulas na escola. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Aluno do AEDAS: 

 NÃO ESTÁS DE FÉRIAS!  

 Levantar cedo.  

 Tomar o pequeno-almoço. 

 Vestir roupa confortável. 

 Arrumar o quarto. 

 Arejar o local de estudo. 

 Realizar as tarefas determinadas pelos professores. 

 Cumprir os horários das tarefas. 

 Fazer exercício físico, pelo menos, nas horas das aulas de Educação Física. 

 Lanchar a meio da manhã e ao meio da tarde. 

 Cumprir as horas das refeições. 

 Colaborar nas tarefas domésticas. 

 Brincar/relaxar/jogar, nos tempos livres - não roubar tempo às outras tarefas. 

 À noite: 

 Deitar cedo- não jogar no computador, na consola, telemóvel… NO 

GAMING! à noite,  

 Não ficar a ver séries no computador,  

 Colocar o computador numa área comum da casa. 

 Deixar o telemóvel numa área comum da casa. 

 A hora do descanso permite que o nosso cérebro “Guarde as nossas 

aprendizagens”. 
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VII. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES (PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO) 

 
Pais e Encarregados de Educação devem: 

 

 Reservar uma parte da casa para o aluno trabalhar, de preferência com luz natural. 

 Proporcionar ao aluno tranquilidade. O aluno deverá ter sossego para estar a realizar as tarefas escolares 

e não deve ser chamado para outras situações, pois o aluno está a cumprir o horário da escola. 

 Ver o email e ler o trabalho semanal enviado pelo Diretor de Turma. 

(situações diferentes devem ser faladas com os Professores ou 

diretores de turma, existem situações em que o Encarregado 

de Educação vai à escola buscar os planos semanais, caso não 

tenha possibilidade de ter um smartphone ou computador). 

 Controlar todas as tarefas do seu educando.  

 Ajudar o aluno, pois ele poderá ter dificuldade em organizar o tempo. 

 Acarinhar os filhos/educandos e conversar com eles, mostrando-lhes que a rotina da vida doméstica tem 

de obedecer a regras, principalmente quando A ESCOLA ESTÁ EM CASA. 

 

 

VIII. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ENSINO À DISTÂNCIA - Educadores e Professores do 1º Ciclo 

 

 As tarefas a realizar pelos alunos deverão ter em conta que estes não têm o mesmo acompanhamento em 

casa, pelo que necessitarão de mais tempo para as resolver (uma ficha de trabalho que é realizada em aula 

presencial, durante 50 minutos, precisará do dobro do tempo, sendo realizada em casa. Não se deve partir 

do princípio de que o aluno tem um tutor em casa, o tutor do aluno é o educador/professor à distância.) 

 Serão enviadas tarefas semanais previstas para serem realizadas pelo aluno, tendo por referência as 

indicações do ponto anterior. 

 Os educadores/ professores titulares farão a distribuição das tarefas, aos alunos, na sexta-feira à tarde, 

antes da semana a que se reportam as mesmas.  

 Os educadores/professores corrigirão e fornecerão estratégias orientadoras para os alunos melhorarem os 

seus conhecimentos e o seu desempenho. 

 Os educadores/professores promoverão momentos de avaliação contínua, formativa. 

 Os educadores/professores deverão considerar o tamanho dos ficheiros a enviar aos alunos; 

eventualmente, devido à qualidade do acesso WiFi, estes terão que ser pequenos. 

 Os educadores/professores deverão enviar aos alunos e Encarregados de Educação ficheiros que não 

necessitem de programas específicos para abrir. 

  Os educadores/professores deverão ter em conta que vários alunos não têm computador, apenas tendo 

tablets ou smartphones. 

 Os educadores/professores deverão ter em conta que alguns alunos não têm equipamentos tecnológicos 

e/ou acesso à internet. 
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IX. ENSINO À DISTÂNCIA - Ensino Pré-Escolar  

 

 

 

Introdução  

 

 

Na Educação Pré-Escolar é imperioso que todas as propostas de atividades para as crianças, se possam 

adequar à realidade de cada uma das famílias, não se devendo ainda esquecer as dificuldades que algumas famílias 

têm em aceder e utilizar as novas tecnologias/redes sociais e a situação de algumas famílias, cujos progenitores 

continuam a trabalhar ou têm mais do que um filho em idade escolar.  

Assim, as ferramentas utilizadas terão de ser adaptadas à realidade conhecida por cada educadora em relação 

ao seu grupo; as estratégias utilizadas e atividades escolhidas deverão ser passíveis de cada família as utilizar, no 

horário que entenda mais oportuno.  

Todas as atividades deverão contribuir para dar continuidade ao Projeto Curricular de Turma de cada docente 

deste departamento e atingir os objetivos propostos, contribuindo para que as crianças desenvolvam as 

competências exigidas para a entrada no 1º Ciclo. 

 

1. Papel dos Encarregados de Educação (EE) 

 

 Motivar e apoiar os seus filhos/educandos: 

o Facultando-lhes um ambiente propício à aprendizagem; 

o Interagindo com a criança; 

o Proporcionando à criança a sua participação no plano de trabalho recebido da Educadora; 

o Acompanhando o tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem 

realizadas; 

o Apoiando o equilíbrio emocional dos seus filhos/educandos, incentivando a conversação, reflexão, 

atividade física, momentos de lazer. 

o Dando feedback à educadora através de fotos, vídeos, registos, trabalhos, etc., utilizando as 

ferramentas previamente combinadas entre a educadora e os ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO. 

 

2. Objetivos do Plano de Educação à Distância 

 

o Trabalhar de forma lúdica as capacidades emergentes na área da expressão e comunicação com todo 

o grupo; 

o Proporcionar vivências significativas na área das ciências experimentais, da matemática e da 

linguagem em contexto familiar; 

o Viver as suas competências em diferentes contextos (neste caso em ambiente familiar, sem a 

presença direta dos seus pares e em parceria com a educadora); 

o Dar feedback aos ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO e crianças dos trabalhos, registos recebidos, 

introduzindo, sempre que necessário e possível complexidade educativa. 
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3. Horário e Regularidade 

 

A comunicação da educadora decorrerá ao longo da semana, com propostas de atividades à 2ª feira e 

acompanhamento das mesmas até 5ª feira. Deste modo, cada família terá a possibilidade de criar as suas 

rotinas. 

 

4. Avaliação do Plano/monotorização do progresso nas aprendizagens 

 

 A avaliação será formativa e terá em conta: 

o a forma e a assiduidade com que a participa nas atividades propostas; 

o o acompanhamento dos pais/encarregados de educação durante a realização das atividades; 

o a monitorização das aprendizagens será realizada através do feedback das crianças (trabalhos, 

fotos, pequenos vídeos, mensagens dos pais e Encarregados de Educação, para que assim se proceda 

às reformulações necessárias. 

 

 

Planificação das atividades no Pré-escolar 

 

Horário 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

 

Manhã 

Comunicação 
semanal das 
propostas de 
atividades: -
para grupo de 
3, 4 e 5 anos; 
 

Pesquisa de 
materiais e 
contactos com os 
EE para 
acompanhamento 
das atividades. 

Pesquisa de 
materiais e 
contactos com os 
EE para 
acompanhamento 
das atividades 
 

Pesquisa de 
materiais e 
contactos com os 
EE para 
acompanhamento 
das atividades. 

Reformulação e 
pesquisa/preparação 
de atividades para a 
semana seguinte. 

 

Tarde 
 

Recolha e 
tratamento dos 
materiais recebidos 
(áudios, trabalhos, 
vídeos, etc.) 

Reunião das 
docentes em 
trabalho 
colaborativo 
(através do 
Microsoft Teams) 

Recolha e 
tratamento dos 
materiais recebidos 
(áudios, trabalhos, 
vídeos, etc.) 

Reformulação e 
pesquisa/reparação 
de atividades para a 
semana seguinte. 
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X. ENSINO À DISTÂNCIA – 1º CICLO (Professores Titulares/Professoras de Inglês/Professores 

Coadjuvantes) 

 

Neste nível de ensino, a interação entre pais e Encarregados de Educação e os 

educadores é fundamental, uma vez que os alunos não têm ainda desenvolvida a 

autonomia no trabalho. Assim, as atividades/tarefas/experiências de aprendizagem 

a desenvolver terão necessariamente de considerar as circunstâncias específicas de 

cada criança e respetiva família.   

Atendendo à faixa etária, serão privilegiadas as atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, realizadas 

de forma assíncrona, podendo, no entanto, caso seja possível, ser desenvolvidas atividades/tarefas/experiências de 

aprendizagem síncronas, de forma a permitir a interação, em tempo real, com o professor e os colegas da turma.  
 

A - Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem OFFLINE 

As tarefas planificadas corresponderam a metade do horário do aluno, num total de 2,5h diárias. Estas 

tarefas abarcarão as diferentes disciplinas ao longo da semana. 

Todas as tarefas serão assíncronas, respeitando a gestão que o Encarregado de Educação poderá fazer, 

tendo compromisso uma data de entrega, no final da semana. 
 

B-Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem ONLINE 

Deverão ser privilegiadas as atividades assíncronas; no entanto, se o Professor Titular entender que os 

alunos da turma beneficiam com a implementação de atividades síncronas, poderá fazê-lo, desde que esteja 

garantido que as famílias possuam os equipamentos necessários.  

 

C- Feedback ao aluno 

Todas as fichas enviadas serão acompanhadas de um guião autocorretivo, a fim de apoiar a supervisão do 

adulto. 

Serão enviados guiões esclarecedores de como realizar a tarefa. 

Os alunos, com a ajuda do adulto, poderão enviar fotos da realização da atividade.  

 

D- Prazos 

Cada Professor Titular ficará responsável pelo envio do plano semanal à turma, na sexta-feira anterior à 

aplicação deste. 
 

E- Trabalho de Planificação 

1. Todo o trabalho de planificação será realizado em grupo de ano. Cada colega dará o seu contributo para que o 

plano seja realizado.  

2. Todas as quartas feiras, cada grupo de ano reunirá para estabelecer tarefas.  

3. À quinta-feira, o plano é montado e enviado, pela Subcoordenadora, à Coordenadora de Departamento. 

4. À sexta-feira cada Professor Titular enviar o plano aos Encarregados de Educação (se o professor dos 3º e 4º 

anos assim o entender, poderá enviar este plano também aos alunos). 

5. Os professores coadjuvantes reunirão com os anos em que têm mais alunos: 

 Prof. Sérgio Paiva: 3º ano 

 Prof. Pedro Soares: 4º ano 

 Prof. Fátima Silva: 2º ano 

 Prof. José Augusto Vaz: 1º ano 
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o Estes professores planificarão tarefas para os alunos que lhe foram atribuídos, consoante 

as necessidades dos mesmos, mas sempre em estrita colaboração com o Professor Titular.  

Horários dos professores coadjuvantes: 

 Prof. Sérgio Paiva - 2 horas por dia de tarefas para os alunos, num total de 10h semanais 

Grupo de alunos: 
(…) 
 

 Prof. Pedro Soares - 2,5h por dia de tarefas para os alunos, num total de 12,5 h semanais: 

Grupo de alunos: 
(…) 

 

 Fátima Silva (7h PLNM) – 2 por dia de tarefas para os alunos, num total de 10h por semana: 

Grupo de alunos: 

(…) 
 

 Prof. José Augusto Jarra Vaz - 2 h por dia de tarefas para os alunos, num total de 10 semanais horas: 

Grupo de alunos: 
(…) 
 

 

 

 

NOTA: As restantes horas dos horários destes professores são para organização destes planos, recolha de materiais e 

interação constante com o Professor Titular. O apoio direto aos alunos será feito, pelo Professor Titular, no horário 

pré-estabelecido, uma vez que algumas destas crianças não conhecem estes professores. 

Equipas: 
1º ano: Subcoordenadora: Helena Neves (desta equipa constam todos os PT + José Augusto) 
2º ano: Subcoordenadora: Marlene Peixoto (desta equipa constam todos os PT + Fátima silva) 
3º ano: Subcoordenadora: Liliana Guedes (desta equipa constam todos os PT + prof Inglês Raquel + prof Sérgio Paiva) 
4º ano: Subcoordenadora: Anabela Cabral (desta equipa constam todos os PT + Prof Inglês Fernanda + Prof Pedro 
Soares)  
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XI. EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DOS ALUNOS (Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo) 

Turma Nº de alunos com 
equipamentos 
tecnológicos 

Nº de alunos sem 
equipamentos 
tecnológicos 

Nº de alunos 
sem acesso 

internet 

Equipamentos 
partilhados com família 

AZ1 24 0 0 sim 

AZ2 23 0 0 sim 

AR1 21 7 7 sim 

AR2 22 0 0 sim 

AR3 19 0 0 sim 

FO 21 0 0 sim 

CR 23 0 0 sim 

CO 25 0 0 sim 

TO 25 0 0 sim 

1AR 23 1 0 sim 

1RT 18 2 1 sim 

1CO1 20 3 0 sim 

1AZ 19 2 0 sim 

1CO2 22 3 4 sim 

1ML 23 0 0 sim 

2CO1 25 6 0 sim 

2CO2 26 0 0 sim 

2RT 25 4 2 sim 

2AR1 20 7 5 sim 

2AR2 25 9 0 sim 

3CO1 26 0 0 sim 

3CO2 27 2 0 sim 

3CO3 25 3 0 sim 

3RT 20 4 5 sim 

3BA 25 6 0 sim 

3AZ 25 2 0 sim 

4AR1 20 7 1 sim 

4AR2 20 5 3 sim 

4AZ 25 3 3 sim 

4RT 19 6 4 sim 

4CO1 26 2 0 sim 

4CO2 26 0 0 sim 

4CO3 20 4 3 sim 

4cO4 22 1 0 sim 

3AR 25 6 0 sim 
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XII. ENSINO À DISTÂNCIA – 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º ANOS 

 

Nestes anos de escolaridade, assume-se que os alunos já terão 

desenvolvido alguma autonomia e, nos anos mais avançados, bastante 

autonomia até, pelo que os alunos estarão preparados para desenvolver as 

atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, com relativa ou mesmo 

total independência. No entanto, o apoio dos pais e Encarregados de 

Educação será sempre importante.  

 

Assim, as atividades/tarefas/experiências de aprendizagem concebidas pelos professores deverão: 

 

o Ser distribuídas no horário já definido das turmas, no início do ano,  

o Respeitar a carga horária das disciplinas do currículo,  

o Privilegiar a forma assíncrona, no entanto, poderão ser planificadas atividades síncronas, em tempo 

real, de forma a permitir a interação com o professor e os colegas da turma. 

Orientações Gerais  
 

o Deverá ser respeitado o horário semanal já atribuído à turma e a carga horária de cada disciplina.  

o Os diretores de turma farão o envio dos planos de trabalhos, aos alunos e Encarregados de 

Educação, na sexta-feira à tarde, antes da semana a que se reportam as tarefas definidas. 

o O Diretor de Turma envia, via email institucional, para o email pessoal dos Encarregados de 

Educação e para o email institucional dos alunos, as tarefas a desenvolver durante a semana. 

 

Diretor de Turma: 

Envia o plano de 
trabalho semanal, 

utilizando o email 
institucional 

Alunos: 

Recebem do Diretor de 
turma o plano de 
trabalho via email 

institucional 

Recebem do professor 
os trabalhos a realizar 

Os Encarregados de 
Educação 

Recebem o plano de 
trabalho via email pessoal 

registado no INOVAR 

Recebem do professor os 
trabalhos a realizar 

Os Docentes das Disciplinas: 

 Constroem o plano semanal com o Diretor 
de Turma. 

Enviam os trabalhos / atividades para o 
email institucional do aluno. 

Enviam os trabalhos/atividades para o email 
pessoal dos Encarregados de Educação. 
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Microsoft 
Teams  

7º, 8º e 9º 
ano 

Matemática 

Português Físico-Química 

Microsoft 
Teams 

Secundário 

Disciplinas com 
exame nacional,  

que sejam de 
ingresso no 

ensino superior 

o  As tarefas a realizar pelos alunos deverão ter em conta que os alunos podem não ter 

acompanhamento em casa, pelo que necessitarão de mais tempo para as resolver (uma ficha de 

trabalho que é realizada em aula presencial, durante 50 minutos, precisará do dobro do tempo, 

sendo realizada em casa).  

o Os docentes das disciplinas enviam atividades/tarefas/experiências de aprendizagem: 

  Para o email institucional do aluno 

 Para o email pessoal do Encarregado de Educação. (registado no INOVAR)  

o Não se pode partir do princípio de que o aluno tem um tutor em casa, o tutor do aluno é o 

educador/docente à distância. 

o Deverão ser tidos em atenção os diferentes ritmos de aprendizagem. 

o Não sobrecarregar os alunos - os trabalhos pedidos deverão ser simples e ser devidamente 

orientados. 

o Deverão ser consideradas formas/meios de avaliação formativa contínua. 

o O feedback ao aluno e ao respetivo Encarregado de Educação deverá ser regular e atempado, sendo 

o feedback ao Encarregado de Educação absolutamente fundamental. 

o 7º, 8º, 9º ano – nas disciplinas de Português, Matemática e Físico-Química deverão ser 

privilegiados modelos síncronos (Microsoft Teams), desde que estejam reunidas as condições 

necessárias.   

o 10º, 11º, 12º ano - nas disciplinas sujeitas a exames nacionais (Biologia e Geologia, Física E 

Química A, Matemática A, Geometria Descritiva, História A, Geografia A, Português, Economia A, 

Espanhol e MACS) deverão ser privilegiados modelos síncronos (Microsoft Teams), desde que 

estejam reunidas as condições necessárias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Deverá ser considerado o tamanho dos ficheiros enviados aos alunos; eventualmente, devido à 

qualidade do acesso WiFi, estes poderão ter dificuldades em fazer o download de ficheiros 

demasiado “pesados”. 
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o Não deverão ser enviados ficheiros zipados, ficheiros em PDF para preencher (partir sempre do 

princípio de que a simplicidade dos ficheiros digitais é a excelência, no momento; partir também do 

princípio que o domínio das ferramentas digitais, por parte dos alunos, é reduzido). 

o Não utilizar ficheiros que necessitem de programas específicos para funcionar. 

o Ter em conta que vários alunos não têm computador, mas apenas tablets ou smartphones. 

o Os professores deverão ter em conta que alguns alunos não têm equipamentos tecnológicos e/ou 

acesso à internet.  
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XIII. ENSINO À DISTÂNCIA – Cursos Profissionais 

  

Neste nível de ensino, assume-se que os formandos já têm desenvolvida a sua 

autonomia, pelo que estarão preparados para desenvolver as 

atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, com independência. Todavia, o 

apoio dos Pais e Encarregados de Educação será sempre importante. Assim, as 

atividades/tarefas/experiências de aprendizagem a desenvolver terão necessariamente de considerar as 

circunstâncias específicas de cada formando e respetiva família.   

Serão privilegiadas as atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, realizadas de forma assíncrona, 

podendo, contudo, caso seja possível, ser desenvolvidas atividades/tarefas/experiências de aprendizagem síncronas, 

de forma a permitir a interação, em tempo real, com o professor e os colegas da turma. 

 

 NO 10º ANO, PRIMEIRO ANO DO CURSO PROFISSIONAL: 

 No 10º ano não há condições para a realização da Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT). 

 Deverão ser lecionados módulos, do plano de formação do 2º ano do ciclo 

formativo, durante o 3º período deste ano letivo. 

 A reorganização da carga horária da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

no próximo ano letivo permitirá que: 

o No próximo ano letivos (2020/2021), os formandos realizem numa 1ª etapa a FCT 

correspondente ao 10º ano. 

 A 1ª etapa de FCT se inicie em outubro para estar finalizada no final de novembro, 

sendo assim os Diretores de curso têm que agilizar esta situação dentro das empresas 

parceiras. 

 A 2ª etapa de FCT se desenvolva nos prazos normais. 

A - Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem  
 

As tarefas planificadas correspondem a metade do horário do aluno, num total de 4h diárias. Estas tarefas 

abarcarão as diferentes disciplinas ao longo da semana. 

Todas as tarefas serão assíncronas, respeitando a gestão que o formando/ Encarregado Educação poderá 

fazer. 

B-Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem ONLINE 
 

Não haverá tarefas ONLINE, de caráter obrigatório. 

C- Feedback ao aluno e ao Encarregado de Educação 
 

Todas as fichas enviadas terão de ser acompanhadas por um guião autocorretivo, a fim de apoiar o 

formando. 

Serão enviados guiões esclarecedores de como realizar a tarefa. 

Os Encarregados de Educação devem, dentro das suas possibilidades, acompanhar o formando. 

Os Professores e Técnicos Especializados deverão enviar as avaliações (qualitativas e quantitativas) dos 

trabalhos realizados.  
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quarta -
feira 

•cada grupo turma, reunirá para estabelecer tarefas 

quinta-
feira 

•o plano é montado pelo Diretor de Curso, coadjuvado pelo Diretor 
de Turma 

sexta-feira 

•o Diretor de turma envia o plano ao Formando e ao Encarregado de Educação. 

•O Professor/Técnico Especializado envia as tarefas/atividades aos formandos e 
aos Encarregados de Educação. 

D- Prazos 
 

O professor de cada disciplina ficará responsável pelo envio ao Diretor de Curso e Diretor de Turma do plano 

semanal das atividades da turma na quinta-feira anterior para, na sexta-feira, o Diretor de Curso poder enviar o 

plano de tarefas, todas as disciplinas a realizar na semana seguinte. 

E- Trabalho de Planificação 
 

 Todo o trabalho de planificação será realizado em grupo-turma.  

 Cada Docente/ Técnico Especializado dará o seu contributo para que o plano seja realizado.  

 O apoio direto aos alunos será feito, pelo Diretor de Cursos e/ou Diretor de Turma num horário pré-estabelecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DOS ALUNOS (5º a 12º ANOS) 

           Apresenta-se, no quadro abaixo, os resultados dos dados, fornecidos pelos Diretores de Turma, relativos aos 
equipamentos tecnológicos de que dispõem os alunos dos  5º ao 12º ano. 
 

 
Turma Nº de alunos com 

equipamentos 
tecnológicos 

Nº de alunos sem 
equipamentos 
tecnológicos 

Nº de alunos sem 
acesso internet 

Equipamentos 
partilhados com 

família 

5º A 24 3 4 sim 
5º B 19 4 1 sim 
5º C 17 4 2 --- 
5º D 23 5 1 sim 
5º E 26 2 2 sim 
5º F 23 0 0 sim 
6º A 25 0 0 sim 
6º B 19 1 2 sim 
6º C 23 1 1 sim 
6º D 15 10 2 sim 
6º E 22 2 0 sim 
6º F 21 2 1 --- 
7º A 17 5 2 sim 
7º B 19 0 0 sim 
7º C 19 0 0 sim 
7º D 20 0 0 sim 
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7º E 21 1 0 sim 
7º F 18 0 0 sim 
8º A 24 1 2 sim 
8º B 22 0 1 --- 
8º C 20 0 0 sim 

8º D 15 6 1 --- 
8º E 22 2 0 sim 

8º F 19 5 0 sim 

8ºG 21 4 0 sim 
9º A 22 0 0 sim 
9º B 15 10 1 sim 

9º C 16 5 2 sim 

9º D 27 0 1 sim 

9º E 21 2 0 --- 
9º F 5 6 0 --- 

10º CT1 25 3 2 sim 
10º CT2 19 0 0 --- 
10º LH1 26 0 0 --- 
10º CSE 8 0 0 --- 
11º CT1 29 0 0 --- 
11º CT2 19 0 1 --- 
11º LH1 28 0 0 --- 
11º CSE 9 1 2 --- 
12º CT1 22 0 0 --- 
12º CT2 10 0 1 --- 
12º LH1 21 0 0 --- 
12º LH2 23 0 0 --- 
12º CSE 13 0 0 --- 
10º M 14 0 0 --- 

10º EST 16 6 0 sim 
10º N 9 5 2 sim 

10º DESP 26 3 0 sim 
10º IA 25 1 1 sim 
10º Q 11 3 2 sim 

11º DESP 13 2 0 --- 
11º NC 18 0 0 --- 
11º IAT 25 0 1 --- 

11º MGR 20 0 0 sim 

11º EST 17 8 0 --- 
11º RE 12 1 0 --- 
12º EST 10 16 0 sim 
12ºIOT 20 8 1 --- 
12º M 14 5 0 --- 
12º N 12 2 2 --- 
12º Q 9 0 0 --- 
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XV. DOCENTES RESPONSÁVEIS POR ANO/ DISCIPLINA/CICLO 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ano de escolaridade 

 
5º Ano 

Ciências Naturais Rui Rei 

Matemática José Mário 

6º Ano 
Ciências Naturais Cláudia Machado 

Matemática Leonilde Ferreira 

7º Ano 

Ciências Naturais Mónica Rosa 

Matemática Fernando Almeida 

Físico-Química Sandra Azevedo 

8º Ano 

Ciências Naturais Fernanda Cardeal 

Matemática Merícia Paiva 

Físico-Química Manuela Gomes 

9º Ano 

Ciências Naturais Serafim Valdemar Doellinger 

Matemática Marta Reis 

Físico-Química Célia Oliveira 

10º Ano 

Biologia e Geologia Madalena Oliveira 

Matemática A Olga Xavier 

MACS Glória Costa 

Física e Química A Manuel Leal 

11º Ano 

Biologia e Geologia Ana Paula Gonçalves 

Matemática A Célia Ramos 

MACS Glória Costa 

Física e Química A Joaquim Lavrador 

 
12º Ano 

Biologia Mónica Rosa 

Matemática A Célia Ramos 

Física Isabel Lopes 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 

Ano de 
escolaridade 

Disciplina Docente responsável por disciplina/ano de escolaridade 

10º ano Filosofia Ana Rosa 

11º ano Filosofia Sérgio Moreira 

Cursos 
Profissionais 

---- Eurico Carvalho 

12º ano Psicologia Eurico Carvalho 

10º/11º ano Economia A Vasco Teixeira 

12º ano Economia C e Sociologia Nelly Silva 

7/8 ano História Madalena Gomes 

9º ano História Laura Costa 

10º História /História e Cultura das Artes Cecília 

11º ano História A Eduarda Lima 

12º ano História A Fátima Silva 

7/8 º ano Geografia Adelaide Viana 

9º ano Geografia Ana Paula 

10º ano Geografia A Aurora Peixoto 

11º ano Geografia A Alexandre Cardoso 

12º ano Geografia C Ricardo Vale 

C. Profissionais ---- Paula Branco 

 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ano de escolaridade 

5º ano Inglês Arminda Filomena Correia 

6º ano Inglês Céu Lima 

7º ano Inglês Elisabete Guimarães 

Francês Natália Amorim 

8º ano Inglês Adelina Cunha 

Francês Natália Amorim 

9º ano Inglês Cristina Soutinho 

Francês Natália Amorim 

Alemão Elisabete Guimarães 

10º ano Inglês Odete pinho 

Espanhol Lúcia Carvalhais 

11º ano Inglês Odete Pinho 

Espanhol Ana Sampaio 

12º ano Inglês Odete Pinho 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES E TECNOLOGIAS 

 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ ano de escolaridade 

5º ano 
Educação Visual 

Fátima Pereira 
Educação Tecnológica 

6º ano 
Educação Visual 

Jorge Basílio 
Educação Tecnológica 

2º ciclo TIC António Lamas 

3º ciclo TIC Anabela Oliveira 

5º ano Educação Musical Esmeralda Miranda 

6º  ano Educação Musical José Augusto Almeida 

7º  ano Educação Tecnológica Fátima Ferreira 

8º ano Educação Tecnológica José Rodrigues 

7º ano Educação Visual Fernando Sousa 

8º ano Educação Visual José Fundo 

9º ano Educação Visual José Fundo e João Azevedo 

11º  ano Aplicações Informáticas-B Ana Raquel Castro 

10º e 11º anos Geometria Descritiva Moisés Tomé 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ ano de escolaridade 

5º Ano História e Geografia de Portugal Maria José Teixeira 

6º Ano História e Geografia de Portugal Maria Luísa Sá 

7º Ano História Madalena Gomes 

Geografia Adelaide Viana 

8º Ano História Madalena Gomes 

Geografia Adelaide Viana 

9º Ano História Laura Costa 

Geografia Ana Paula Rocha 

10º Ano História A + História e Cultura 
das Artes 

Cecília Almeida 

Filosofia Ana Rosa Leite 

Economia A Vasco Teixeira 

Geografia A Aurora Peixoto 

Área de integração Paula Branco  

11º Ano História A Eduarda Lima 

Filosofia Sérgio Moreira 

Economia A Vasco Teixeira 

Geografia A Alexandre Cardoso 

Geografia (cursos profissionais) Paula Branco 

Área de Integração Eurico Carvalho 

12º Ano História A Fátima Silva 

Economia C e Sociologia Nelly Silva 

Geografia C Ricardo Vale 

Psicologia Eurico Carvalho 

Geografia (cursos profissionais) Paula Branco 

5º ano ao 9º ano EMRC Maria Silvina Costa 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ ano de escolaridade 

5º e 6º Anos Educação Física Vítor Silva 

Educação Inclusiva Maria Olinda Ferreira 

7º,8º e 9º Anos Educação Física Arminda do Carmo 

Educação Inclusiva Maria Olinda Ferreira 

10º, 11º e 12º Anos Educação Física Tânia Marques 

Educação Inclusiva Maria Olinda Ferreira 

 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE PORTUGUÊS 
 

 

Ano de escolaridade Disciplina Docente responsável por disciplina/ano de escolaridade 

 
5º Ano 

 

Português Francisca Albuquerque 

PLNM Eva Ferreira 

6º Ano Português Ana Fernandes 

PLNM Eva Ferreira 

7º Ano Português Eduarda Dias 

PLNM Eva Ferreira 

8º Ano Português Josefina Mourão 

PLNM Eva Ferreira 

9º Ano Português Laura Vilela 

PLNM Eva Ferreira 

10º Ano Português Teresa Rodrigues 

PLNM Eva Ferreira 

10º Profissional Português Vanda Pinheiro 

11º Ano Português Antónia Maia 

PLNM Eva Ferreira 

11º Profissional Português Vanda Pinheiro 

 
12º Ano 

Português Mário Soares 

12º ano Profissional Português Vanda Pinheiro 
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XVI. EDUCAÇÃO ESPECIAL (grupos 910 e 930) 

         O Plano de E@D proposto pelo Grupo da Educação Especial contempla as seguintes linhas de atuação: 
 

a) Definição das estratégias de gestão e liderança 
 

 Articulação e cooperação estreita com o Professor Titular de Turma (PT) e Diretor de Turma (DT), enquanto 

responsáveis pela organização do trabalho semanal e a distribuição de tarefas aos alunos, bem como nos 

contactos com os pais/Encarregados de Educação. 

 Manutenção dos contactos telefónicos regulares entre os Encarregados de Educação dos alunos com 

medidas adicionais com os professores de educação especial, atendendo às exigências particulares destes 

alunos. 

b) Estratégia e circuito de comunicação 
 

 Os conselhos de turma/ docentes do 1.º ciclo concebem o plano de trabalho semanal para cada 

grupo/turma, sob a coordenação do Professor Titular de turma/ diretor de turma.  

      O professor de educação especial intervém da seguinte forma (para todos os alunos presentes na última 

distribuição de serviço docente): 
 

 Alunos com Apoio Psicopedagógico (APP)  

         a) Acompanha/ analisa o plano de trabalho semanal dos alunos da educação inclusiva, enviado pelos 

seus coordenadores (PT/DT), transmitindo orientações sobre a diferenciação dos materiais e as adaptações 

necessárias mediante o consignado nos respetivos Relatórios Técnicos Pedagógicos (DOC3); 

          b) Propõe, semanalmente, tarefas/ pequenos exercícios/ fichas/tutoriais, de natureza assíncrona, 

segundo as competências transversais definidas no APP, nos respetivos Relatórios Técnicos Pedagógicos 

(DOC3).    

 

 Alunos sem APP                    

  a) Acompanha/ analisa o plano de trabalho semanal dos alunos da educação inclusiva, enviado pelos 

seus coordenadores (PT/DT), transmitindo orientações sobre a diferenciação dos materiais e as 

adaptações necessárias mediante o consignado nos respetivos DOC2; 

  b) Exceção – envia material de reeducação pedagógica (a criar no grupo) a todos os alunos com 

perturbação específica de aprendizagem na leitura e na escrita, quinzenalmente. 

 

 Alunos Adicionais  

                      a) Acompanha/ analisa o plano de trabalho semanal dos alunos, enviado pelos seus coordenadores 

(PT/DT), transmitindo orientações sobre a diferenciação dos materiais e as adaptações necessárias mediante o 

consignado no Relatório Técnico Pedagógico (DOC3) e no Programa Educativo Individual (DOC4) de cada aluno; 

                    b) Propõe, semanalmente, pequenas tarefas/fichas ou vídeos, de natureza assíncrona, segundo as 

competências de AVD definidas nos respetivos Programas Educativos Individuais (DOC4), respeitando a natureza 

funcional da atividade;  

                   c) Sugere, semanalmente, exercícios/fichas/ vídeos/ pequenas animações ou tutoriais, de natureza 

assíncrona, de acordo com as competências definidas nos respetivos Programas Educativos Individuais (DOC4) e com 
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a planificação do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), cujo trabalho trimestral planificado será reajustado a uma 

redistribuição semanal; 

                  d) Articula com os responsáveis do Plano de Transição Individual (PIT) a realização de pequenas tarefas 

relacionadas com as experiências em contexto de trabalho, segundo o delineado no DOC7, passíveis de serem 

executadas em casa ou explanadas num pequeno relatório de atividades já executadas.  

       

c) Modelo de ensino a distância 
 

 Utiliza-se a plataforma específica de apoio ao ensino e à aprendizagem escolhida pelo AEDAS, mas serão 

igualmente rentabilizados os meios tecnológicos com os quais todos estão familiarizados, tais como email, 

telemóvel e apps como o Whatsapp.  

 

d) Plano de monitorização e avaliação 
 

 A avaliação do trabalho enviado será semanal tanto pelo professor como pelo aluno, pois será criado em 

cada documento a possibilidade do aluno realizar a sua autorregulação.  

 Os trabalhos dos alunos das Medidas Adicionais serão compilados num portefólio digital, que 

complementará o dossiê individual existente no CAA, constituindo-se como a principal evidência do trabalho 

desenvolvido.  

 

 

XVII. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A educação enfrenta hoje novos desafios, nomeadamente na procura de “novas” formas de comunicar para 

garantir o bem-estar da sua comunidade. O campo de intervenção dos Psicólogos Escolares abrange todo o ciclo vital 

e dirige-se a diferentes público-alvo, comtemplando alunos, Encarregados de Educação, pessoal docente e não 

docente. Sabemos que a comunicação face a face constitui se como a melhor e mais eficaz forma de intervenção 

psicológica, no entanto urge adaptar. O SPO está sempre Perto de Ti! 

Considerando as recomendações da Direção Geral da Saúde, as restrições impostas aos cidadãos no âmbito 

da pandemia COVID-19 e face à grande exigência emocional e de capacidade de adaptação, é espectável que um 

maior número de pessoas apresente problemas de Saúde Psicológica e/ou o agravamento dos problemas já 

existentes. Dada a complexidade da situação, advêm ainda outros riscos e problemas como a desinformação, o 

estigma e a discriminação, o burnout dos profissionais de saúde, o aumento do consumo excessivo de substâncias 

ou, até mesmo, os conflitos familiares. 

Assim, nesta fase tão frágil da nossa existência as psicólogas do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do 

AEDAS mantêm a sua prática profissional, recorrendo preferencialmente ao email institucional, bem como outros 

meios de comunicação à distância, considerados por este serviço, adequados à sua prática profissional. 

PERTO DE TI! 
 

alexandrinacosta.spo@aedas.edu.pt 
 

(pré-escolar, 9º ano, cursos científico-humanísticos) 
 

patriciamartins@aedas.edu.pt 
 

(1º ciclo, 2º ciclo, 7º e 8º anos, cursos profissionais) 

 

mailto:alexandrinacosta.spo@aedas.edu.pt
mailto:patriciamartins@aedas.edu.pt
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O pedido de intervenção psicológica de novos casos estará sujeito à apreciação por parte do SPO, de acordo 

com a sua autonomia técnica e científica, tendo por base critérios decorrentes das problemáticas sinalizadas, o 

número de pedi- dos existentes, o carácter de urgência, entre outros.  

Não obstante terá de existir sempre um contacto prévio com o Encarregado de Educação obtendo o 

Consentimento Informado, garantindo o Princípio da Confidencialidade. 

 Esta prática profissional é orientada pelos princípios profissionais e baseada na evidência científica e no 

cumprimento do Código Ético e Deontológico dos Psicólogos Portugueses. 

 
 
 
 

XVIII. MONITORIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO À DISTÂNCIA 

A monitorização da presente estratégia de E@D será feita em contínuo, através do feedback de alunos, Pais e 

Encarregados de Educação e Educadores e Professores, Diretores de Turma e professores em geral, em função do 

qual serão feitas as atualizações/alterações que se imponham, com vista à sua otimização. 
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XIX. DOCUMENTOS MODELO 

 
 1º Passo - Preparação dos conteúdos por nível/ano/disciplina 

 
 Para ser preenchido pelo docente responsável pelo ano/nível em colaboração com os docentes da disciplina/ano. 

 Depois de preenchido, enviar ao Coordenador de Departamento/Diretor de Curso, para ratificação. 

 

 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 

 AEDAS@ON! 

PREPARAÇÃO SEMANAL POR NÍVEL 

 

Semana de _____/_____/ _______ a  _____/_____/ _______/ ano letivo/curso ________/ Disciplina_____________________  
Docentes __________________________ 

Tempo letivo  Atividades a realizar Meios de comunicação Tempo 
previsível 

Forma de 
avaliação 

1     

2     

 

 
 

2º Passo – Envio de documentos para os alunos e encarregados de educação 
 

 Documento preenchido semanalmente pelo Diretor de Turma/ Professor Titular, para enviar aos alunos e Encarregados de 

Educação.  

 TEM POR BASE O HORÁRIO LETIVO DA TURMA (exceto no 1º ciclo) 

 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 

 AEDAS@ON! 

                                           Horário/ Tarefa semanal da turma 

 

Semana de _____/_____/ _______ a  _____/_____/ _______/ ano letivo/curso ________/ Turma_____________________  
Diretor de Turma __________________________ 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª Feira 6ª feira 

8.30… Inglês 
Resolver o exercício 3 da 
página 10. Correção 
enviada por email e Teams 
no final da aula. Escrever 
um resumo do texto da 
página 11 e enviar por 
email. 

    

…   Inglês 
Prova oral: Teams, envio via email ou 
telefone. 

  

     Inglês: 
Visualização do vídeo jkhjh e envio de 
comentário por email ou leitura do 
texto p. 45 e resolução de exercícios 
enviados por mail ou foto. 

 
 

3º Passo – Feedback ao Diretor de Turma (exceto ao 1º ciclo) 

 Documento de registo semanal para enviar ao Diretor Turma 
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 AEDAS@ON! 
 

Registo de execução de tarefas 
 

Semana de _____/_____/ _______ a  _____/_____/ _______/ turma ________/ Disciplina_____________________  Docente 
___________________ 

N. Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 … Avaliação 
formal 
quantitativa 

Avaliação 
qualitativa 
semanal 

Designação 
sucinta 

Designação 
sucinta 

Designação 
sucinta 

Designação 
sucinta 

Designação 
sucinta 

Quando 
aplicável 

 

         

 
 
Legenda: NR- não realizou/ NC- não compareceu/F- fraco/ NS- Não Satisfaz/S- satisfaz/B- Bom/ MB- Muito Bom 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Documento aprovado em reunião de Conselho Pedagógico 
 
 

Vila do Conde, 6 de abril de 2020 
 
                                                                            A Diretora do AE D. Afonso Sanches 
 
                                                                                 Ana Alice Lopes Rodrigues 

 


