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Introdução 
 

 
No contexto provocado pela pandemia resultante da evolução do COVID-19, no decorrer 

do ano letivo 2019/2020, a escola deparou-se com uma nova realidade encerrando em 

março de 2020.  

O encerramento das escolas e a evolução da Pandemia obrigou ao desenvolvimento do 

ensino à distância, durante o terceiro período, situação que levou à elaboração do Plano 

de Ensino à Distância (E@D). Durante a execução do Plano a Equipa E@D monitorizou 

e avaliou a execução do mesmo.  

O corrente ano letivo 2020/2021 iniciou as atividades em regime presencial, no entanto, 

considerando as orientações da Tutela e a incerteza relativamente à evolução da 

pandemia tornou-se necessário atualizar o Plano E@D desta escola. Esta atualização 

terá em consideração, para além de todas as orientações da tutela, a 

monitorização/avaliação realizada no decorrer e no final da implementação do Plano 

E@D 2019/2020 e funcionará como um plano B que será posto em prática se for dada 

essa indicação por parte das autoridades competentes. 

Caso seja necessária a implementação deste Plano, esta será suportada no 

envolvimento da comunidade educativa, dos órgãos de gestão, de coordenação, dos 

docentes, do serviço de psicologia e orientação, dos alunos, encarregados de educação 

e demais parceiros educativos que alinhem no cumprimento deste desafio e da missão 

que nos está confiada. 

Do esforço de todos resultará o sucesso de cada um! 
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Estratégias de gestão e liderança 
 

Conselho Executivo (CE) respeitando as indicações da tutela, ouvido o CP: 

 Coordena a elaboração do Plano E@D; 

 Promove a articulação entre os diversos parceiros da comunidade;  

 Define o papel das lideranças intermédias; 

 Define a Equipa E@D; 

 Acompanha a monitorização da concretização do Plano E@D; 

 Coordena o empréstimo de material informático de acordo com as necessidades 

e disponibilidade da escola; 

 Promove junto da comunidade formas de angariação de material informático e 

possibilidade de acesso à internet em parceria com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 

 

Coordenador de Departamento: 

 Desempenha um papel fundamental nas questões relacionadas com o 

acompanhamento e a concretização das orientações pedagógicas; 

 Promove a realização de reuniões de grupo, online, para identificação dos 

conteúdos a lecionar, nas diferentes disciplinas e anos de escolaridade, nesta 

modalidade de ensino.  

 

Coordenador de Diretores de Turma: 

 Desempenha um papel de apoio aos diretores de turma; 

 Estabelece articulação com o CE, nomeadamente no que respeita à organização 

do trabalho a desenvolver no âmbito da direção de turma. 

 

Diretor/Titular de Turma: 

 Ainda durante o ensino presencial verifica/atualiza os dados dos alunos no 

programa de gestão de alunos;  

 Disponibiliza os emails oficiais dos alunos (a partir do 2.º ciclo);  

 Privilegia os contactos com os encarregados de educação através da utilização 

de correio eletrónico; 

 Sinaliza os alunos que não possuem material informático nem acesso à internet e 

informa os docentes do conselho de turma; 
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 Reporta ao CE eventuais dificuldades de acesso à internet e a material informático 

fora da escola; 

 Desempenha um papel fundamental na organização e gestão do trabalho do 

conselho de turma e na organização de um plano semanal de tarefas por 

disciplina; 

 Possui uma função central ao nível da articulação entre professores e alunos; 

 Assegura a articulação entre o CT, através de reuniões semanais, (esta 

periodicidade pode sofrer alterações depois das primeiras semanas de 

implementação do Plano), para definição das atividades e tarefas destinadas aos 

alunos e garante o contacto com os pais/encarregados de educação. 

 

Equipas de Apoio: 

Equipa E@D: 
 

 Dá apoio aos alunos, docentes e encarregados de educação no acesso ao correio 

eletrónico e às plataformas utilizadas; 

 Dá apoio técnico necessário (funcionamento de equipamentos, plataformas, 

comunicações); 

 Cria e envia tutoriais de apoio e auxílio. 

 

Equipa de monitorização:  
 

 Promover uma monitorização das atividades desenvolvidas por todos os 

elementos da comunidade escolar (operacionalização explicada abaixo no ponto 

Plano de Monitorização e avaliação). 

Estratégias e circuito de comunicação 
 

A partilha e colaboração entre todos assumem particular importância. 

Sem prejuízo de serem utilizadas outras plataformas que se revelem mais eficazes, será 

utilizada, preferencialmente, a plataforma Sistema de Gestão Escolar (SGE). 

 Pessoal Docente e Pessoal Não Docente – a comunicação faz-se 

preferencialmente através do email institucional. Outras formas de comunicação 

poderão ser utilizadas, nomeadamente o contacto telefónico e realização de 

reuniões síncronas. 
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 Comunicação com as famílias – a comunicação com as famílias faz-se 

preferencialmente através de email, sem prejuízo de poderem ser utlizados outros 

meios que se revelem mais eficazes. 

 Comunicação com os alunos – a comunicação com os alunos faz-se 

preferencialmente por email, sem prejuízo de poderem ser utlizados outros meios 

que se revelem mais eficazes. 

 Comunicação com a Equipa E@D – as questões a colocar à equipa devem ser 

remetidas para o email do CE, que encaminha para a equipa; para o email da 

manutenção informática (avarias.informática@gmail.com); ou para o email da 

equipa na plataforma Teams: 54abce15.edu.azores.gov.pt@emea.teams.ms 

Serão depois estabelecidos os contactos seguintes pela mesma via, ou por outra 

via que se revele mais eficaz.   

 

 

Avaliação da implementação do Plano E@D 2019/2020  
 

A partir da avaliação final feita pela Equipa E@D destacamos: 

 A maioria dos docentes sentiu dificuldades na aplicação do plano E@D, 

destacando a falta de equipamento informático e a falta de competências digitais 

como as principais dificuldades sentidas; 

 A maioria dos Encarregados de Educação (EE) não sentiu dificuldade nesta 

modalidade de ensino, no entanto foram muitos os EE que sentiram dificuldade 

ao nível da complexidade de acesso às aplicações e pela falta de equipamento 

informático ou por possuírem equipamentos obsoletos e mau sinal de internet; 

 A maioria dos docentes estavam sempre disponíveis nas sessões síncronas; 

 A forma de comunicação, com alunos e EE, mais usada foi o email; 

 A maioria dos alunos realizou quase sempre as tarefas, no entanto, a maioria 

considerou que os prazos de entrega foram cumpridos às vezes; 

 A dos EE consideraram que os professores enviavam as tarefas atempadamente 

e os alunos cumpriram, quase sempre, os prazos estipulados; 

 A maioria dos diretores/titulares de turma estabeleceu mais do que dez contactos 

com os EE; 

 Os EE, a maioria efetuou até cinco contactos com os diretores/titulares de turma; 

 Os EE, na sua maioria, mostraram-se muito satisfeitos com a disponibilidade dos 

diretores/titulares de turma; 

54abce15.edu.azores.gov.pt@emea.teams.ms


E@D 2020/2021 Escola Básica e Secundária da Povoação 
 

7 

 Grande parte dos inquiridos salientou que o modelo E@D estava a ser bem 

implementado e contou com um esforço enorme por parte dos docentes; 

 Necessidade de formação para alunos, professores e EE; 

  

  

Modelo de ensino à distância 
 

Considerações prévias:  

 Existem alunos sem computador e/ou acesso à Internet; 

 Existem alunos que necessitam de partilhar os equipamentos informáticos que 

possuem com um ou mais familiares; 

 Existem professores que necessitam de partilhar os equipamentos informáticos 

que possuem com um ou mais familiares; 

 Existem pais que continuam a trabalhar e não podem prestar o apoio desejável 

aos seus educandos durante o dia; 

 Existem encarregados de educação que denotam dificuldades em conseguir 

orientar as tarefas académicas dos seus educandos; 

 Existem situações em que a velocidade da internet condiciona certas tipologias 

de trabalho. 

 

Considerações gerais: 

 As metodologias de ensino no E@D devem ser apelativas, diversificadas, 

mobilizadoras dos alunos, fomentando a autorreflexão e o trabalho autónomo; 

 As atividades e métodos a desenvolver não devem depender do papel e 

competências dos pais/encarregados de educação, considerando as suas 

diferentes possibilidades e capacidades; 

 Deverá ser dada particular importância ao desenvolvimento das competências do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Poderão ser desenvolvidas 

as seguintes áreas de competências: informação e comunicação; relacionamento 

interpessoal; pensamento crítico e criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; 

bem-estar, saúde e ambiente; linguagens e textos; raciocínio e resolução de 

problemas; 

 Esta é uma modalidade que permite que competências transversais e 

interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da 

diversificação de formas de trabalho; 
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 Para os alunos que não dispõem de computador e/ou internet, deve ser 

encontrada uma forma alternativa para envio e receção das tarefas, situações a 

articular com parceiros da comunidade educativa. Nestes casos deve, também, 

ser ponderada uma tipologia de tarefas adaptada à situação dos alunos. O mesmo 

se aplica aos alunos que realizam as tarefas a partir de dispositivos móveis; 

 Devem ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da 

realização das tarefas, quer ao nível da regulação interpares; 

 Os delegados de turma podem ter um papel importante fomentando a participação 

dos colegas e ajudando a ultrapassar dificuldades de contacto, sem prejuízos de 

outras formas de organização entre alunos; 

 O SPO nas valências de Psicologia, Terapia da Fala e Serviço Social deve, 

sempre que possível, recorrendo à via de comunicação considerada mais eficaz, 

garantir consultoria aos docentes e encarregados de educação. Nos casos 

prioritários deverá ser operacionalizado um apoio direto aos alunos em 

consonância com as informações dos titulares e diretores de turma; 

 A plataforma de gestão de ensino e aprendizagem a utilizar será o SGE/TEAMS, 

uma vez que é a plataforma em uso na escola; 

 Deverá ser dada particular atenção ao número de trabalhos propostos aos alunos 

e ao prazo de entrega; 

 Cada Grupo disciplinar definirá as melhores estratégias para a operacionalização 

das aulas mais práticas; 

 Será elaborada uma nova versão de horários; 

 Às disciplinas com mais que 3T de carga semanal regular serão atribuídos 2T de 

aulas síncronas e 1T para as restantes. Estes horários poderão sempre ser 

ajustados em CT. Os horários têm um intervalo de 30' entre cada tempo de 45', 

que poderá ser usado para resolver problemas técnicos. 

 Solicitar aos docentes que lecionam a disciplina de TIC uma abordagem às 

questões eminentemente tecnológicas com o E@D (mails, instalação de 

aplicações e configurações); 

 Manter-se, com a regularidade possível, os dados atualizados sobre as 

necessidades de equipamentos por parte dos alunos/docentes e o material 

disponível para cedência; 

 Carregar na plataforma SGE, toda a informação digital, quer a nível docente ou 

de caráter administrativo.  
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Metodologias de Trabalho 
 

Pré-Escolar 
 

 Os educadores deverão manter contacto regular com os pais e encarregados de 

educação, utilizando a via que se revelar mais eficaz, via eletrónica 

(preferencialmente por email) ou por telefone; 

 Os alunos poderão acompanhar as emissões televisivas da RTP Açores, tempo 

destinada à educação pré-escolar; 

 Os educadores deverão fornecer orientações relativas a atividades a serem 

desenvolvidas, através de um plano semanal; 

 Os educadores deverão regular e monitorizar a realização das atividades 

propostas, sempre que possível, utilizando os meios que se revelem mais eficazes 

(registos gráficos, fotográficos, vídeos, áudios...); 

 Os docentes de Educação Especial deverão, em articulação com os docentes 

titulares de turma, participar na adaptação das atividades e/ou sugerir novas 

atividades para os alunos; 

 Estes procedimentos deverão ser adotados em caso de isolamento de algum 

aluno e em caso de encerramento parcial (de turma/escola). 

 

1.º Ciclo 
 

 Os alunos poderão acompanhar as emissões da RTP e da RTP Açores logo que 

disponibilizem os conteúdos direcionados para este Ciclo; 

 Os professores titulares deverão: 

 Manter contacto regular com os pais e encarregados de educação, utilizando a 

via que se revelar mais eficaz, via eletrónica ou por telefone; 

 Definir tarefas privilegiando a utilização dos manuais como objeto de 

estudo/trabalho; 

 Articular com os docentes de educação física, Inglês, música e artes 

visuais/expressão plástica; 

 Os professores de apoio pedagógico (AP) continuarão, em articulação com os 

titulares, a acompanhar os alunos, pela via que se revelar mais eficaz, eletrónica 

ou por telefone, com o intuito de ajudar os alunos a superar as suas dificuldades; 
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 Os docentes de Educação Especial deverão, em articulação com os docentes 

titulares de turma, participar na adaptação das atividades e/ou sugerir novas 

atividades para os alunos; 

 Estes procedimentos deverão ser adotados em caso de isolamento de algum 

aluno e em caso de encerramento parcial (de turma/escola). 

 

 

2.º e 3.º Ciclo e Secundário 
 

 Os docentes do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário deverão: 

 Privilegiar a via digital para estabelecer contacto com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

 Disponibilizar as tarefas aos alunos tendo em consideração os dias 

estabelecidos para cada disciplina; 

 Contactar de forma mais direta com os alunos, no dia ao qual está atribuída a 

sua disciplina, podendo agendar hora, via síncrona ou assíncrona, para esclarecer 

dúvidas com os alunos; 

 Os alunos realizam as tarefas das disciplinas no dia respetivo ou até um dia antes 

da aula virtual seguinte, salvo situações devidamente justificadas, devolvendo-as 

ao professor. O professor corrige as tarefas nos dias disponíveis para correção e 

feedback aos alunos; 

 Se os docentes optarem por sessões online, as mesmas devem ocorrer no dia 

estipulado. Em casos de par pedagógico deverão estar os dois ligados; 

 As tarefas a realizar em cada disciplina não devem exceder os 45 minutos e cada 

disciplina só poderá atribuir tarefas e interação síncrona no máximo igual à carga 

semanal atribuída. O diretor de turma deverá comunicar os horários aos 

pais/encarregados de educação e promover a articulação entre os diferentes 

professores do CT; 

 Os docentes do NEE em articulação com os docentes das diferentes disciplinas 

deverão continuar a adaptar e apoiar os alunos na realização das tarefas 

propostas; 

 Uma vez que há alunos do Regime Educativo Especial que não possuem manuais 

escolares, os docentes de educação especial poderão elaborar um guião de 

trabalho, de acordo com o perfil de funcionalidade de cada aluno. Este guião será 
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enviado ao mesmo através do correio eletrónico, caso possua equipamento 

informático; 

 A articulação/comunicação entre todos os docentes do CT será imprescindível 

para definir planos de trabalho e prazos de entrega de tarefas e não sobrecarregar 

os alunos com tarefas; 

 Os alunos poderão acompanhar as emissões da RTP; 

 Em caso de isolamento de algum aluno e em caso de encerramento parcial (de 

turma/escola), os docentes deverão disponibilizar as tarefas aos alunos tendo em 

consideração os dias estabelecidos para cada disciplina, privilegiando a via digital 

para estabelecer contacto com os alunos, pais e encarregados de educação. A 

UO criará as condições necessárias para sessões síncronas.  

 

 

Turmas PROFIJ e PERE (Programa Pré-Profissionalizante e Programa 
de Formação Profissionalizante) 
 

 Os docentes/formadores deverão: 

 Privilegiar a via digital para estabelecer contacto com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

 Disponibilizar as tarefas aos alunos tendo em consideração os dias 

estabelecidos para cada disciplina; 

 Contactar de forma mais direta com os alunos, no dia ao qual está atribuída a 

sua disciplina, podendo agendar hora, via síncrona ou assíncrona, para 

esclarecer dúvidas com os alunos. 

 As atividades serão desenvolvidas nas aulas síncronas e através de trabalho 

autónomo, deverá haver evidências disso mesmo; 

 Mantém-se a realização das PAF – aguardar instruções da tutela; 

 O diretor de turma deverá comunicar os horários aos pais/encarregados de 

educação e promover a articulação entre os diferentes professores do CT; 

 Nos anos iniciais e intermédios dos cursos, os professores e os alunos focam-se 

nas aprendizagens mais teóricas dos domínios de formação, módulos e Unidades 

de Formação de Curta Duração (UFCD). Em relação à lecionação das 

componentes mais práticas – aguardar instruções da tutela; 

 Perante a impossibilidade de cumprir as horas de estágio da formação prática em 

contexto de trabalho ou prática simulada, por razões que não podem ser 

imputadas aos alunos, aguardaremos instruções da tutela; 
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 A articulação/comunicação entre todos os docentes do CT será imprescindível 

para definir planos de trabalho e prazos de entrega de tarefas e não sobrecarregar 

os alunos com tarefas.  

 

Orientações disponibilizadas aos conselhos de Turma 
 

Todas as constantes deste Plano, entre outras não previstas no mesmo. 

 

Procedimentos relativos ao Regime Educativo Especial - ver 
documento Plano de Ensino/Acompanhamento à Distância Núcleo de 
Educação Especial 
 

Plano de monitorização e avaliação 
 

O acompanhamento e monitorização do Plano E@D será coordenado pelo CE em 

articulação com a equipa designada para o efeito. 

Serão considerados os seguintes indicadores: 

 taxa de docentes que cumpriram o envio de tarefas semanais aos alunos; 

 taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores (alunos que 

entregaram todas as tarefas, mais de metade das tarefas, menos de metade das 

tarefas); 

 taxa de sucesso de mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem 

computador/internet; 

 grau de satisfação dos docentes relativamente à concretização do Plano E@D; 

 grau de satisfação dos alunos relativamente à concretização do Plano E@D; 

 grau de satisfação dos EE relativamente à concretização do Plano E@D. 

  

Será feita uma monitorização quinzenal, avaliando a necessidade de reajustes na 

operacionalização do Plano. Esta periodicidade ser alterada caso se considere 

necessário. 

O espaço temporal para aplicação do Plano E@D dependerá do eventual retorno às 

atividades letivas presenciais.  

Este Plano é dinâmico, podendo sofrer alterações resultantes de constrangimentos que 

surjam durante a sua aplicação. 
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Horários 
 

Como referido acima, às disciplinas com mais que 3T de carga semanal regular serão 

atribuídos 2T de aulas síncronas e 1T para as restantes. Estes horários poderão sempre 

ser ajustados em CT. Os horários têm um intervalo de 30' entre cada tempo de 45', que 

poderá ser usado para resolver problemas técnicos. 

 

 

Exemplo da mancha horária: 

 

 

 

Sumários e faltas 
 

O registo de sumários deve ser efetuado dentro da normalidade e as aulas serão 

contabilizadas. Porém, será necessário compreender que a realidade da prática do 

regime de ensino à distância é diferente da do regime presencial, pelo que há que ter a 

noção de que o avanço nas atividades letivas não é o mesmo das aulas presenciais. 

Assim, é necessário que o registo dos sumários corresponda ao ritmo de trabalho do 

ensino à distância, mais assíncrono e que prioriza o trabalho autónomo do aluno, sob 

supervisão do professor. 

Quanto às faltas dos alunos, estas não serão contabilizadas (até instruções em 

contrário), mas é necessário que os professores tenham consciência de que alunos estão 

presentes nas possíveis sessões síncronas e que alunos cumprem as tarefas 

assíncronas, para informar os diretores de turma/titulares de turma de casos de um 

possível incumprimento reiterado, os quais informarão o CE, que tomará as medidas 

necessárias à resolução da situação. 
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Equipa E@D 
 

Professor Hélder Cidade 

Professor André Madureira  

Professor Paulo Gonçalves  

Técnico de Informática Bruno Lopes 

Assistente Operacional Paulo Melo 

 

Equipa de monitorização  
 

CE 

Equipa E@D 

Ana Sousa (GAC) 

Ana Rita (AS) 

 

 

 

 

 

 


