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Introdução 
 

No presente contexto provocado pela pandemia resultante da evolução do 

COVID-19, na sequência da Resolução do Conselho de Governo n.º 90/2020, 

de 1 de abril que determina, no ponto 5, que durante o 3.º período letivo, 

enquanto se mantiver o encerramento dos estabelecimentos de educação e 

ensino da Região, todas as atividade letivas são ministradas em regime de 

ensino à distância; assim, de acordo com o ponto 6 da mesma resolução, tendo 

em conta a realidade da nossa Unidade Orgânica e as orientações da tutela, 

desenvolvemos este Plano de Ensino à Distância (E@D), com o intuito de 

promover as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo 

dos nossos alunos. 

O desenvolvimento deste Plano de E@D é um processo em constante 

construção, alicerçado na procura permanente das melhores respostas às 

características da nossa comunidade escolar ao nível tecnológico e das 

competências digitais. Este Plano norteará o trabalho ao longo do 3.º período, 

enquanto a situação do surto epidemiológico não se alterar e enquanto 

permanecer o encerramento das escolas.  

A sua implementação 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

 Acompanha a monitorização da concretização do Plano E@D; 

 Define a Equipa E@D; 

 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: 

 Desempenham um papel fundamental na organização e gestão do 

trabalho do conselho de turma; 

 Possui uma função central ao nível da articulação entre professores e 

alunos; 

 Assegura a articulação entre o CT, através de reuniões semanais para 

definição das atividades e tarefas destinadas aos alunos e garante o 

contacto com os pais/encarregados de educação. 

 

 



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. 

 Comunicação com as famílias – a comunicação com as famílias faz-se 

preferencialmente através de email e plataforma SGE, sem prejuízo de 

poderem ser utlizados outros meios que se revelem mais eficazes. 

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

através do e-mail e da Plataforma SGE, sem prejuízo de poderem ser 

utlizados outros meios que se revelem mais eficazes. 

 Equipa E@D – as questões a colocar à equipa devem ser remetidas para 

o email do CE, que encaminha para a equipa; esta estabelece os 

contactos seguintes pela mesma via, ou por outra via que se revele mais 

eficaz. 

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. 

- 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. 

- Compete ao diretor de turma/professor titular sinalizar os alunos referidos 

no item anterior e informar os docentes do conselho de turma.  

- 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, 

uma vez que é a plataforma em uso na escola. 



- Cada Grupo disciplinar definirá as melhores estratégias para a 

operacionalização das aulas mais práticas. 

- Em relação às disciplinas sujeitas a exame nacional, estas terão mais um 

tempo por semana em relação às restantes na nova versão de horários, havendo 

sempre a possibilidade de os professores agendarem mais momentos síncronos 

com os alunos. 

 

 

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 ou por 

telefone; fornecer orientações relativas a atividades a serem desenvolvidas, 

através de um plano semanal; regular e monitorizar a realização das atividades 

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

eficazes (registos gráficos, fotográficos, vídeos, áudios...). Os alunos poderão 

acompanhar também as emissões da RTP Açores. 

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.  

Caso considerem pertinente elaborar um guião de atividades para ser impresso, 

poderão fazê-lo. O mesmo deverá ser enviado para o correio eletrónico do 

Conselho Executivo com o nome do aluno, a morada e o contato telefónico, se 

for o caso de o encarregado de educação não ter correio eletrónico. O Conselho 

Executivo decidirá o modo de entrega do guião impresso ao aluno. 

 

1.º Ciclo 
 

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

disponibilizem os conteúdos direcionados para este Ciclo que estão a ser 

preparados pelo Ministério da Educação e pela Direção Regional de educação.  

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, sobretudo de reforço e consolidação das aprendizagens, 

privilegiando a utilização dos manuais como objeto de estudo/trabalho; 

- Munir os alunos com os materiais didáticos/pedagógicos que utilizam na 

Matemática; 

- 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; 

- Não pode haver uma sobrecarga de fichas/tarefas. 

- 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.  

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 enviado ao mesmo através do correio eletrónico, caso possua 

equipamento informático.  

Na ausência do referido equipamento ou na dificuldade/ falta de apoio em 

manuseá-lo, o guião deverá ser enviado para o correio eletrónico do Conselho 

Executivo com o nome do aluno, a morada e o contato telefónico. O Conselho 

Executivo decidirá o modo de entrega do guião ao aluno. 

 

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 enviado ao mesmo através do correio eletrónico, caso possua 

equipamento informático.  

Na ausência do referido equipamento ou na dificuldade/ falta de apoio em 

manuseá-lo, o guião deverá ser enviado para o correio eletrónico do Conselho 

Executivo com o nome do aluno, a morada e o contato telefónico. O Conselho 

Executivo decidirá o modo de entrega do guião ao aluno. 

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 CT têm de, obrigatoriamente, reunir 

uma vez por semana. 

Os alunos poderão acompanhar as emissões da RTP; os professores titulares 

poderão organizar as suas atividades mediante os conteúdos disponibilizados 

pela operadora de televisão. 

 

 

 

 



Turmas PROFIJ  
 

Aplicam-se a estas turmas as recomendações acima explanadas. 

Aulas deverão ser lecionadas/trabalho autónomo e deverá haver evidências 

disso mesmo. 

Mantém-se a realização das PAF.  

As orientações relativas aos estágios serão definidas posteriormente. 

 

Turma Profissional  
 

Aplicam-se a estas turmas as recomendações acima explanadas. 

Elaboração e apresentação das PAP – online. 

Realização das PEA. 

Aulas deverão ser lecionadas/trabalho autónomo e deverá haver evidências 

disso mesmo.  

As orientações relativas aos estágios serão definidas posteriormente. 

 

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. 

  

No final da primeira quinzena de implementação do Plano, será feita uma 

primeira análise dos resultados, avaliando a necessidade de reajustes na 



operacionalização do Plano. Será mantida a monitorização quinzenal, podendo 

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. 

 

Horários 
 

A cada disciplina será atribuído um tempo por semana/dois tempos no caso das 

disciplinas sujeitas e Exame Nacional, em horários elaborados pelo CE. Estes 

horários poderão sempre ser ajustados em CT. 

Exemplo da mancha horária do 3.ºC: 

 

 

Exemplo da mancha horária do Secundário: 

 

 



Sumários e faltas 
 

O registo de sumários deve ser efetuado dentro da normalidade e que 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 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 à faltas dos alunos, estas não serão contabilizadas, 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. 

 

Equipa E@D 
 

Professor Hélder Cidade 

Professor Pedro Pinheiro 

Professor João Almeida 

TI Bruno Lopes 

AO Paulo Melo 

 

Equipa de monitorização  
 

Ana Sousa (GAC) 

Ana Rita (AS) 

CE 

 


