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Equipa de Apoio aos Regimes de Ensino 

 

Para a elaboração/execução e supervisão dos diferentes Regimes de Ensino foi 

constituída uma equipa de apoio. Essa equipa tem como principais objetivos dar 

resposta/organizar questões emergentes, ao nível das decisões pedagógicas e prestar 

o apoio tecnológico, com a seguinte composição: 

 

-Maria Felismina Pinheiro (Subdiretora) 

-Sandra Freitas (adjunta da Direção/3º ciclo) 

-Maria Águeda Agudo (adjunta da Direção/2º ciclo) 

-Maria Margarida Dias (Coordenadora do Pré-Escolar) 

-Ludovina Ruas (Coordenadora do 1º Ciclo) 

-Elisabete Varandas (Coordenadora TEIP) 

-Ivo Mariano (Professor de Informática) 

 

Contextualização 

 

As propostas apresentadas têm por base o documento “Orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021” e a Resolução do Conselho de Ministros nº53-

D/2020 de 20 de Julho de 2020 para todos os regimes. 

Conteúdos  importantes: 

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto 

direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 
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designadamente docentes e alunos;  

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 

aluno sem a presença ou intervenção daquele;  

e) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 

alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e 

formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma 

de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes 

permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das 

temáticas em estudo; 

f) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 

participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 

apresentarem trabalhos; 

g) A EMAEI assegura o acompanhamento aos docentes, com vista a uma 

adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais 

necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao 

desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório 

Técnico Pedagógico; 

h) No âmbito da organização das atividades letivas e formativas, o apoio aos 

alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo 

com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o Diretor de Turma ou o 

Professor Titular de Turma do aluno, deve ser assegurado em regime 

presencial, salvaguardando -se as orientações das autoridades de saúde; 

i) Os Regimes misto e não presencial aplicam-se, quando necessário e 

preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, 

podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função 

do agravamento da pandemia da doença COVID -19; 

j) Devem ainda ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro 

de Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os 
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apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram 

mobilizadas medidas adicionais. 

k) Devem ser contempladas as atividades do Projeto PAS. 

l) Devem ser contemplados a continuação dos objetivos de trabalho da Equipa 

Go. 

m)  

Regime Presencial (Regime regra) 

 

Regime presencial de acordo com o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas 

de Avis para este ano letivo. 

 Apoio tutorial específico para os alunos que se enquadrem na legislação em 

vigor; 

 Mentorias para os alunos identificados e de acordo com o Programa de 

Mentorias desenvolvido pelo Agrupamento; 

 Durante as 5 semanas de recuperação, implementação de diferentes 

metodologias/estratégias de acordo com as especificidades de cada 

disciplina/Departamento (reformulação de Planificações); 

 Elaboração dos horários desfasados em sistema de multigrelha por ciclo com 

redução do tempo de intervalo para o 2º e 3º ciclos (5 minutos e um intervalo 

maior de 10 minutos). No caso do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo a escola 

funcionará a tempo inteiro; 

 Aulas práticas realizadas na sala de aula atribuída a cada turma. Sendo que as 

salas das disciplinas específicas estarão disponíveis por marcação prévia com 

intervalo de tempo que permita a higienização das mesmas; 

 No caso da sala de informática, devido ao reduzido número de computadores 

(nove), pretende-se que os alunos utilizem os seus próprios computadores ou  

utilizem os tablets existentes na Biblioteca Escolar, previamente requisitados 

pelo docente da disciplina. 
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Regime Misto 

 

 Em qualquer dos regimes as atividades a realizar são efetuadas na própria 

escola para os alunos:  

i)Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

ii)Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de  

crianças e jovens; 

iii)Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes 

misto e não presencial; 

 Quanto aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais 

legislação em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando os 

alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, 

designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização 

das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo 

Docente; 

 Combinar atividades presenciais com sessões síncronas e assíncronas, 

adequando a organização e funcionamento das mesmas de acordo com a carga 

horária semanal de cada disciplina; 

 As tarefas propostas para os momentos de trabalho autónomo devem estar de 

acordo com a carga horária da disciplina; 

 Os Docentes/Conselho de Turma devem fazer o registo semanal das 

aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões 

síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos 

alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas 

pela escola e por cada aluno; 

 Compete ao Diretor de Turma promover a articulação entre os Docentes da 

Turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a 
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realizar pelos alunos, promovendo uma utilização proficiente dos recursos e 

ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens; 

 Neste Plano de Ensino (de acordo com o método de ensino de B-learning em  

que se baseia o ensino misto) deve ser privilegiado: 

1. Momentos de trabalho autónomo - momento em que os alunos 

pesquisam ou têm acesso a material disponibilizado pelo professor sobre 

determinado tema (vídeos, powerpoints, etc); 

2. Momentos Presenciais/síncronos - momento em que os alunos, que já 

tiveram contacto com o tema durante os momentos de trabalho 

autónomo, tiram dúvidas e praticam com o professor/grupo, realizando 

atividades/tarefas; 

 Neste regime de ensino, pretende-se que os alunos estejam o menor tempo 

possível no espaço escolar. Daí propõe-se que os horários presenciais sejam 

rotativos por turma/ciclos/semana (ficando um(a) turma/ciclo em regime 

presencial e outro(a) turma/ciclo em regime misto); 

 Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre 

impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o 

conteúdo das mesmas; 

 Assiduidade decisão de acordo com a legislação em vigor. 

 

Regime E@D 

 

Enquadramento 

Sendo a educação um direito de todo o cidadão e tento em conta a 

possibilidade da suspensão das atividades letivas presenciais, na sequência do surto 

epidemiológico por coronavírus (Covid-19), o Agrupamento de Escolas de Avis assume 

o compromisso de assegurar de modo responsável, o desenvolvimento das 

competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 
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Devido a esta pandemia o Ensino à Distância foi assumido pelo Ministério de 

Educação como forma para garantir que todas as crianças e jovens tenham o direito à 

educação e às aprendizagens, tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

Desta forma, e para dar uma resposta face a uma expectável ausência de 

contacto presencial com os alunos, propomos a definição de orientações muito claras 

sobre os procedimentos a ter nos diferentes níveis de ensino recorrendo, para isso, ao 

modelo de Ensino à Distância (E@D), bem como um plano de ação. 

 

Objetivos: 

Os objetivos do Ensino à Distância são: 

 
-Chegar a TODOS os alunos/crianças; 

-Adequar o Ensino à Distância a todos os ciclos e níveis de ensino; 

-Desenvolver a autonomia dos alunos; 

-Garantir o acompanhamento letivo diário e semanal dos alunos; 

-Promover nos alunos o estímulo, o ritmo da aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências;  

-Manter os Apoios Educativos, promovendo o ensino mais individualizado, 

tendo em conta, os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos;  

-Manter os apoios especializados definidos no âmbito da educação inclusiva, 

continuando a respeitar diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos (EMAEI); 

-Dar continuidade à relação Docente/aluno e aluno/Docente; 

-Manter a ligação à escola e ao grupo/turma;  

-Fomentar a colaboração entre Docentes e Técnicos; 

-Fomentar a cooperação com os Encarregados de Educação e Parceiros; 

-Envolver toda a Comunidade Escolar no respeito pelos papéis específicos de 

cada um. 

Tendo como base esses objetivos e os documentos orientadores e reguladores 

da prática educativa: 

✔ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

✔ Aprendizagens Essenciais;  
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✔ Medidas universais, seletivas e adicionais adotadas no âmbito da 

Educação Inclusiva;  

✔ Projeto Educativo do Agrupamento;  

✔ Plano Anual do Agrupamento; 

✔ Regulamento Interno. 

 

Papel da Educadora/Professor(a)/ Titular de Turma 

O/A professor(a) Titular de Turma/Educadora desempenha uma função central 

ao nível da articulação entre professores e alunos. Caberá a ela/ele organizar o 

trabalho, centralizar a função de distribuir as tarefas aos alunos e garantir o contacto 

com os Pais/Encarregados de Educação através do envio de Tabela de recolha de 

informação.(ANEXO III)  

 

Papel do/a  Diretor(a)  de Turma 

O Diretor de Turma desempenha uma função central ao nível da articulação 

entre professores e alunos e na organização e gestão do trabalho do Conselho de 

Turma/Equipas Pedagógicas. É também responsável por garantir o contacto com os 

Encarregados de Educação através do envio da Tabela de recolha de informação. 

(ANEXO III)  

 

Papel das Docentes de Apoio Educativo/Coadjuvantes 

No primeiro ciclo as docentes de Apoio Educativo irão estabelecer contactos 

com as Titulares de Turma dos alunos que acompanham, de forma a existir um 

trabalho colaborativo tendo como objetivo um ensino mais individualizado.  

As docentes do Apoio Educativo irão comunicar com os alunos através de 

correio eletrónico, dando a conhecer às professoras Titulares de Turma as tarefas e 

atividades propostas, bem como o prazo de entrega. 

 Os Professores Coadjuvantes de 2º e 3ºciclos irão apoiar e acompanhar os 

alunos de acordo com as propostas de reformulação da medida de apoio coadjuvação. 

Os professores Coadjuvantes do Pré-Escolar (Música e Educação Física), irão 

articular as suas atividades com as Educadoras, assim como os do 1º ciclo (Música, 
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Educação Física e Oferta Complementar) o farão com  os(as) Professores(as) Titulares 

de Turma. 

 

Papel dos Docentes de Educação Especial 

Recomenda-se às docentes de Educação Especial que estabeleçam contactos 

com os/as Professores(as) Titulares de Turma/Diretores(as) de Turma dos alunos que 

acompanham, no sentido de fornecer as tarefas pedagógicas adequadas ao perfil de 

cada aluno e apoiar os docentes da turma, numa prática de trabalho colaborativo e 

uma lógica de corresponsabilização, na definição de estratégias de diferenciação 

pedagógica, de forma a consolidar as suas aprendizagens. 

O meio de comunicação com os alunos irá ser escolhido, com conhecimento 

dos Professores(as) Titulares de Turma/Diretores(as) de Turma das tarefas e atividades 

propostas, assim como a indicação do prazo de entrega das mesmas em articulação 

com o professor titular da disciplina. 

 

Papel do Encarregado de Educação  

O/A Professor(a) Titular de Turma ou o(a) Diretor(a) de Turma deverá informar, 

regularmente, os EE das tarefas dos seus educandos da forma mais expedita.  

O representante dos encarregados de educação poderá ser um mediador neste 

processo de comunicação com os outros pais.  

Neste método de ensino à distância é fundamental que os pais se mantenham 

atentos e colaborantes.  

Os Encarregados de Educação têm o direito de autorizar ou não a participação 

dos seus educandos em momentos com captação de imagem e/ou voz atendendo às 

fragilidades da segurança informática e divulgação de dados.  

O/A Educadora/Professor(a) Titular de Turma/Diretor(a) de Turma responderá 

a todas as solicitações dos Encarregados de Educação no horário de atendimento 

previsto.  

 

Modelo e Meios Tecnológicos de Ensino à Distância 

Pré-Escolar - E-mail, WhatsApp, Plataforma Google Suite for Education, via telemóvel e 

Facebook, Zoom; 
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1º, 2º e 3º ciclos - O Agrupamento de Escolas registou-se na Plataforma Google Suite 

for Education, tendo atualmente todos os alunos mail institucional e acesso à mesma. 

Todos os alunos e docentes do Agrupamento possuem acesso à Escola Virtual, exceto 

o Pré-Escolar. 

 

Organização do E@D: 

 Adequação da organização e funcionamento do regime não presencial, fazendo 

repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no planeamento 

semanal das sessões síncronas e assíncronas; 

 Os momentos síncronos devem perfazer, preferencialmente, 70% da carga 

horária semanal da disciplina; (ANEXO II), exceto o Pré-Escolar que irá realizar 

dois momentos síncronos semanais; 

 Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre 

impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar 

o conteúdo das mesmas. 

Neste Plano de Ensino, de acordo com o método de ensino de B-learning em 

que se baseia o ensino à distância (Anexo I) deve ser privilegiado: 

 «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, 

em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos 

educativos e formativos e a outros materiais curriculares 

disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a 

ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação 

com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo; 

 «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que 

permite aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os 

seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as 

suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos;  

Todas as turmas do agrupamento terão obrigatoriamente um tempo semanal 

no qual as Educadoras, os/as Professores(as) Titulares do Primeiro Ciclo e os Diretores 

de Turma dos 2º e 3º Ciclos possam fazer o ponto de situação. Nesta hora as Técnicas 

Especializadas do Agrupamento, (Psicóloga, Assistente Social e Animadora 
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Sociocultural) irão em formato rotativo estar presentes no sentido de manter 

proximidade com as realidades das diferentes turmas ou desenvolver atividades de 

acordo com o projeto PAS. 

Para o 2º e 3ºciclos este momento terá lugar na hora de APDT , no Pré- Escolar 

e 1º ciclo a hora será marcada pelos intervenientes. 

 Articulação regular entre Docentes dos Conselhos de Turma e diferentes 

intervenientes no processo educativo para melhorar a organização das tarefas das 

turmas. 

 Registo semanal duma tabela informativa a ser previamente enviado aos 

Encarregados de Educação e alunos. 

 Articulação regular da Equipa Go com os principais elementos da Comunidade 

Educativa, para otimizar os processos de ensino-aprendizagem. 

 Desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto de Animação 

Sociocultural (PAS). 

 Assiduidade decisão de acordo com a legislação em vigor com a aprovação em 

Conselho Pedagógico. 

 

Modos de trabalho à distância: 

• A mancha horária estabelecida para a turma será fixa;  

• O horário de cada turma deve ser dado a conhecer aos alunos e enviado para o e-

mail dos Encarregados de Educação;  

• Para além das sessões síncronas deve ser disponibilizado material de pesquisa sobre 

o assunto/conteúdos a tratar (trabalho autónomo); 

• Os Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos juntamente com o serviço de técnicas 

especializadas têm uma sessão síncrona semanal com os alunos para fazer o balanço 

do trabalho desenvolvido;  

• Apesar da escola estar a trabalhar em processos de ensino à distância, as tarefas e 

propostas de trabalho apresentadas aos alunos devem ser feitas, preferencialmente, a 

partir dos manuais escolares e cadernos de atividades que os alunos devem ter na sua 

posse. Neste contexto, os professores devem assegurar que os alunos têm consigo 
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estes instrumentos de trabalho;  

• No desenvolvimento das tarefas propostas deve estar prevista alguma flexibilidade 

temporal que possa acautelar os diferentes ritmos de trabalho e aprendizagem;  

 As atividades extracurriculares/projetos podem ser dinamizadas no tempo letivo 

síncrono já marcados no seu horário, 

• Sempre que tal se justifique, podem ser envolvidos no apoio aos alunos atividades no 

âmbito das ações do GO!/Biblioteca Escolar (...)  

 

Transmissões RTP/ #EstudoEmCasa (Educação Pré-Escolar e Ensino Básico) 

Para complementar o ensino à distância por meios digitais, o Ministério da 

Educação continua a disponibilizar um conjunto suplementar de recursos educativos, 

para a Educação Pré-Escolar e para o Ensino Básico transmitidos através dos canais RTP 

2 e RTP Memória, respetivamente. 

Paralelamente, a RTP 2 continuará a transmitir conteúdos, pensando nas crianças 

da Educação Pré-Escolar (dos 3 aos 6 anos). Estes conteúdos estão selecionados por 

áreas de desenvolvimento das OCEPE. 

 

Atuação junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 

Neste regime as atividades a realizar são efetuadas na própria escola para os 

alunos:  

i) Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

ii) Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens 

ou EMAT; 

iii) Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial; 

Após contacto com os Encarregados de Educação, os(as) Professores(as) Titulares 

de Turma/Diretores de Turma, conjuntamente com a EMAEI, identificaram-se alunos 

para os quais o Ensino não presencial se podia revelar ineficaz  e levar até ao 

abandono escolar.  Assim, estes alunos irão beneficiar de um especial apoio presencial, 

mediante a concordância/autorização, pelo meio mais expedito, dos respetivos 

encarregados de educação. Caso o apoio presencial não seja autorizado ou não 

estejam reunidas as condições para a realização do mesmo, devem procurar-se outras 
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alternativas de E@D em articulação com as técnicas especializadas, os tutores e 

mentores. Esta forma de ensino deve ser realizada na escola sede do agrupamento, 

como escola designada de acolhimento. 

O contacto com os encarregados de educação deve ser feito pelos/as Professoras 

Titulares de Turma/Diretores/as de Turma pelos meios à sua disposição. 

Os alunos oriundos das turmas das escolas das freguesias e os alunos que 

frequentam o 2.º e 3.º ciclos, devem ser transportados para a escola sede e vice-versa, 

pelo município. O   horário a cumprir no  apoio presencial na escola sede será entre as 

9h30  e as 15H30. 

 Assim, foram constituídos grupos por ciclo de ensino, tendo cada grupo atividades 

presenciais dois dias intercalados por semana. Estes grupos de alunos podem vir a 

sofrer alterações conforme as necessidades. Para acompanhar estes alunos 

presencialmente foi criada uma bolsa de professores. 

A Equipa Go estará sempre em articulação com o/a Professor/a Titular de Turma 

ou Diretor de Turma atuando junto do/a aluno/a e Encarregado de Educação 

incentivando o cumprimento do dever de assiduidade e a realização das tarefas 

propostas nas diferentes disciplinas.   

 Relativamente aos alunos que apresentam vulnerabilidades ao nível informático, 

serão articuladas ações diretas com o Município, através das Juntas de Freguesia no 

sentido de proporcionar os meios de realização das atividades pelos alunos (fotocópias 

de fichas, textos….), como garantia da continuidade das atividades escolares, durante 

este período. 

Será também articulado com as equipas das forças de segurança afetas ao 

Programa Escola Segura (EPES) e CPCJ, na medida das suas possibilidades e 

disponibilidades, para coadjuvarem o trabalho de seguimento na proximidade com 

estes alunos, nomeadamente na articulação escola-alunos e em apoio domiciliário.  

 

Assiduidade 

No início/final das sessões síncronas serão sempre verificadas as presenças dos 

alunos e marcadas as respetivas faltas no sistema GIAE.  

Nos momentos assícronos serão marcadas as respetivas faltas quando o aluno 

não realizar as tarefas propostas para essas sessões.  
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Entendemos ser importante continuar a desenvolver o sentido de 

responsabilidade por parte dos alunos e respetivas famílias. 

Os/As Professores(as) Titulares/Diretores(as) de Turma irão informam as 

famílias da ausência do(a) aluno(a) em determinada(s) sessão(ões). 

 

Avaliação 

Sendo a avaliação um processo contínuo, serão usados diversos instrumentos 

de avaliação para aferir o progresso das aprendizagens do aluno, tais como, questões 

de aula, apresentações orais, relatórios, fichas de trabalho, eventuais debates ou 

outros de acordo com a especificidade do ano de escolaridade e da disciplina e de 

acordo com os critérios de avaliação estabelecidos pela escola incluindo as rubricas de 

classificação. 

Esta modalidade de avaliação privilegia o feedback regular entre os alunos e os 

respetivos professores. 

 

Áreas de Intervenção da Biblioteca Escolar: 

 Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e Encarregados 

de Educação. 

 -Assíncrono: contactos através do e-mail da BE (24h/24h) bemestreavis@gmail.com; 

 - Síncrono:  2.ª feiras , entre as 14h30min e as 15h30min. 

Através do e-mail da BE bemestreavis@gmail.com (resposta aos emails recebidos), 

Messenger da BE: Sandra Serrao (Biblioteca Mestre de Avis) e, caso necessário, áudio, 

nestes canais. 

Através do Blogue da BE http://bemestreavis.blogspot.com/ e do Facebook da BE: 

Todos os materiais da BE deverão estar organizados e disponíveis numa ferramenta 

como o Padlet ou Wakelet; 

 Apoio ao currículo – sugestão de sites pedagógicos; sugestão de ferramentas; 

tutoriais pedagógicos; 

 Promoção da leitura - disponibilização de ebooks, vídeos de livros, divulgação 

de podcasts, sugestões de leitura; 

 Curadoria e disponibilização de conteúdos; 
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 Ocupação lúdico-educativa dos alunos - sugestão de filmes, atividades, 

concursos/ atividades dinamizadas pela BE;  

 Divulgação de trabalhos realizados pelos alunos e de boas práticas dinamizadas 

pelos professores. 

 

Serviços Técnicos Especializados 

Gabinete Go! 

● Ar cular com as equipas das organizações da comunidade de forma a agilizar 

as respostas às necessidades das famílias; 

● Aconselhamento Parental (monitorização de sentimentos/emoções e 

formas adaptativas para lidar com a pandemia, promoção de estratégias de 

saúde mental); 

● Apoio psicológico será mantido via não presencial e, de acordo com a 

frequência já acordada com os Encarregados de Educação (será feita uma  

avaliação caso a caso, em função das necessidades, salvaguardando questões 

de privacidade e confidencialidade);  

● Orientação Vocacional (realização de uma sessão com grupo turma e sessões  

individuais sempre que necessário através da plataforma digital escolhida); 

● Orientação Escolar (hábitos e métodos de estudo - acompanhamento do  

desenvolvimento dos trabalhos (planificação, organização, gestão de tempo, 

etc.);  

● Enviar aos jovens e famílias sites, linhas de apoio, recursos e informações úteis 

no contexto da pandemia da doença COVID-19; 

● Consultoria e ar culação com os Diretores de Turma, órgão de gestão e 

serviços administrativos sempre que necessário;  

●  Contacto com os/as Professores/as Titulares de Turma e Diretores de Turma a 

fim de verificar a assiduidade e o cumprimento das tarefas por parte dos alunos. 

 

Projeto de Desenvolvimento sociocultural (PAS) 

Sendo o objetivo final deste projeto a melhoria dos resultados escolares através 

da implementação de projetos de abrangência social e cultural irão ser realizadas 

atividades que visem uma melhoria  da capacidade comunicativa dos alunos do AE. 
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Irão ser dinamizadas atividades no sentido de colmatar os já identificados 

problemas em exprimir e debater ideias e conceitos independentemente da 

área/temática, que combatam a baixa capacidade de resiliência face a situações 

adversas e a pouca autonomia e assertividade. Durante este período de distância 

tornou-se também objetivo tentar trabalhar nos alunos o contínuo sentido  de turma e 

união.  

Estas atividades serão articuladas com as Educadoras, os/as Professores/as titulares do 

1º Ciclo, Diretores/as de turma e também propostas pelos Conselhos de 

turmaT/Conselho de Docentes. 

Comunicação Escola | Família 

 Reuniões e contactos regulares com Pais/Encarregados de Educação e Diretores 

de Turma, Professores(as) Titulares e Educadoras; 

 Informação regular sobre os resultados dos alunos e o impacto da realização 

das tarefas no desempenho dos mesmos;  

 Todos os elementos da equipa de Direção estão inteiramente disponíveis para 

apoiar os alunos e as famílias, através dos meios de comunicação acima referidos 

dentro dos horários estabelecidos. 

 

Nota: 

 1 – Este plano é dinâmico e suscetível de reformulação por supressão ou 

integração de outras medidas consideradas relevantes pela sua utilidade e/ou 

de acordo com as necessidades sentidas.  

A  Equipa 
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ANEXO I 
CURSO DE FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DIGITAL EM REDE – UAb E DEG 

(ABRIL 2020) 
DIVULGAÇÃO 

ELABORAÇÃO DE E-ATIVIDADES1 - ELEMENTOS PRESENTES NUMA E-ATIVIDADE 

 Apresentação do título (e sub-título) 

 Descrição da e-atividades (contexto) 

 Objetivos gerais da aprendizagem 

 Disponibilização dos recursos de aprendizagem 

 Período de realização 

 Descrição dos procedimentos de entrega de trabalho 

 Natureza da atividade (individual, em grupo) 

 Apresentação das etapas de desenvolvimento das atividades solicitadas 

 Critérios de avaliação/cotações (qualitativa e/ou qualitativa, …) 

Nota: A plataforma Google Classroom permite, ao criar um trabalho, incluir todos estes 
aspetos que podem ser complementados na instrução do trabalho e com a utilização 
de rubrica para classificar os trabalhos. 

EXEMPLO: 
Tema O Mundo do trabalho 

Atividade Carta formal 

Período de realização Até ……………… 

Entrega do trabalho Num anexo word entregue na Classroom 

Descrição 
 

Individual  Em grupo  Pares  
1.º ler os anúncios de emprego fornecidos 
2.º selecionar o indicado de acordo com a descrição feita e com 
os interesses, capacidades e formação do candidato 
3.º elaborar uma carta de candidatura de acordo com o modelo 
apresentado 

Recursos 
Anúncios em pdf anexo 
Modelo de carta em documento word anexo 

Avaliação 

Capacidade de resolução das dificuldades; Domínio das tecnologias 
e/ou suportes propostos; Respeito pelas indicações dadas; Evidência 
das aprendizagens definidas 
Avaliação quantitativa 

 

                                                

1  
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ANEXO II 

 

 

1º Ciclo 

Ano 

Disciplinas 

Português Matemática 
Estudo do 

Meio 
Educação 
Artística 

Educação 
Física 

Expressões 
Artísticas e 

Físicomotoras 

 

Apoio ao 
estudo 

 

Oferta 
Complementar 

Inglês 

1º/2º 
5 horas 

síncronas 
5 horas 

síncronas 
2 horas 

síncronas 
1 hora 

síncrona 

1 hora 
síncrona 
quinzenal 

___________ 

 

1 hora 
síncrona 

 

1 hora síncrona 
quinzenal 

_____ 

3º 
5 horas 

síncronas 
5 horas 

síncronas 
2 horas 

síncronas 
1 hora 

síncrona 

1 hora 
síncrona 
quinzenal 

___________ 
1/2 hora 
síncrona 
quinzenal 

1/2 hora 
síncrona 
quinzenal 

1 hora 
síncrona 

4º 
5 horas 

síncronas 
5 horas 

síncronas 
2 horas 

síncronas 
__________ __________ 

2 horas 

síncronas 

 

1 hora 
síncrona 

 

1 hora síncrona 
quinzenal 

1 hora 
síncrona 
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2º Ciclo 

Ano 

Disciplinas 

Português Matemática Inglês HGP CN EDM EDF ET EV TIC CD 
Apoio 

Estudo 
AP DT 

5º/6º 
3 tempos 
síncronos 

3 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

1 tempo 
síncrono 

2 tempos 
síncronos 

1 tempo 
síncronos 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 

1 tempo 
síncrono 

3º Ciclo 

Ano 

Disciplinas 

Português Matemática Inglês Espanhol Geografia História CN FQ EDF EV CEA CD TIC AP DT 

7º 3 tempos 
síncronos 

3 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

1 tempo 
síncrono  

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

2 tempos 
síncronos 

 

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
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3º Ciclo 

Ano 
Disciplinas 

Português Matemática Inglês Espanhol Geografia História CN FQ EDF EV CEA CD TIC AP DT 

8º 3 tempos 
síncronos 

3 tempos 
síncronos 

1 tempo 
síncrono 

2 tempos 
síncrono  

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 

 

2 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

 

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 

 

 

 

3º Ciclo 

Ano 
Disciplinas 

Português Matemática Inglês Espanhol Geografia História CN FQ EDF EV CEA CD TIC AP DT 

 

9º 3 tempos 
síncronos 

3 tempos 
síncronos 

2 tempos 
síncronos 

1 tempo 
síncrono  

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 

 

 

2 tempo 
síncronos 

 

 

2 tempo 
síncronos 

 

2 tempos 
síncronos 

 

1 tempo 
síncrono 

 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
quinzenal 

1 tempo 
síncrono 
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ANEXO III 

Tabela de Recolha de Informação E@D (Todos os ciclos) 

Ano:  _______                                               Turma: _____ 

Disciplina Data 

(preenchimento 

semanal) 

Participação/empenho Trabalho não 

realizado 

Recolha de 

informação/evidências 

Outras situações 
relevantes 
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