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Introdução 

 

A evolução da pandemia COVID-19 em Portugal obriga à planificação de atuação do Agrupamento 

em caso de suspensão das atividades letivas presenciais, quer seja no contexto de uma turma ou de uma 

escola. É fundamental que o Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira, procure garantir, dentro das 

suas possibilidades, que todas as suas crianças e todos os seus alunos continuem a aprender, pois a educação é 

um direito fundamental de todos os cidadãos, particularmente das crianças e dos jovens. 

Assim, no caso de existir uma suspensão das atividades letivas, o processo de ensino-aprendizagem 

presencial e em ambiente de sala de aula terá que ser substituído por um processo de ensino à distância para o 

qual foi elaborado este plano. 

Este plano de educação à distância tem na base esta mudança profunda no paradigma educativo, 

continuando a ser muito mais exigente para todos os atores educativos, que serão chamados não apenas na 

tomada de decisão, mas também na sua implementação e avaliação. 

Assim, é fundamental que ninguém pense que poderá colocar-se à margem deste processo, pois só 

com envolvimento, profissionalismo e dedicação total conseguiremos dar a resposta adequada a esta nova 

realidade. 

Neste contexto, as lideranças terão um papel fundamental na gestão de todo o processo, começando 

pelo diretor e sua equipa que serão responsáveis pela construção e coordenação deste plano, passando pelos 

órgãos de gestão intermédia, como o conselho pedagógico que analisará e dará parecer sobre o mesmo, e por 

fim, os coordenadores de departamento e os representantes de grupo, diretores de turma, professores titulares 

de turma e educadoras que o colocarão em prática. 

Os professores terão de ajustar as suas planificações, metodologias de trabalho e instrumentos de 

avaliação, tendo em linha de conta não só esta realidade educativa, mas igualmente o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais, bem como ter presente os princípios já 

existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais adotadas no âmbito da educação inclusiva. 

O agrupamento espera que todos os alunos tenham acesso, dentro das suas possibilidades, às sessões 

síncronas e assíncronas por parte de todos, devem os professores, lecionar novos conteúdos e aprendizagens, 

de acordo com os ajustes feitos nas respetivas planificações. 

Neste contexto de ensino à distância, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação do agrupamento, pelo Departamento de Educação Especial, pela Biblioteca Escolar e outros 

continuará a ser disponibilizado aos alunos de uma forma síncrona e assíncrona, devidamente articulados com 

os respetivos diretores de turma e professores titulares de turma. 

Esta realidade também obrigará a que os alunos e os encarregados de educação se adequem e se 

adaptem a esta forma de aprendizagem, estando disponíveis para responder adequadamente às exigências 

inerentes a esta profunda mudança no processo de ensino aprendizagem, e sempre que possível, obterem os 
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meios físicos e tecnológicos mínimos necessários à implementação da educação à distância, nomeadamente 

computador/tablet ou smartphone com ligação à internet. 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente 

contexto, este documento consubstancia um instrumento de apoio, na conceção da melhor estratégia de Ensino 

a Distância (E@D), tendo em conta a nova realidade e a curta janela temporal de que dispomos. Por essa 

razão, este documento tem de ser um documento dinâmico e em permanente atualização, que procurará de 

uma forma incessante as melhores respostas às características da nossa comunidade escolar, quer ao nível 

tecnológico quer das suas competências digitais. 
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1. Estratégia e Circuito de Comunicação 

 

1.1. Estratégia 

O processo de educação à distância do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira terá na sua 

base comunicacional os seguintes canais/plataformas/software na rede internet: 

 Plataforma Edulink – Portal da Escola – http://www-esc-sec-feira.org 

 Processos Síncronos – Chat 

 Processos Assíncronos Interação independente de cada disciplina entre professor/alunos 

através de: 

 Blogue – criação de artigos com possibilidade de anexar documentos/ficheiros para 

apresentação de conteúdos e propostas de atividades – permitindo mensagem/comentários nos 

dois sentidos; 

 Fichas – questionários de apoio às atividades propostas e conteúdos apresentados; 

 Plano de trabalho – Descrição do processo de ensino e aprendizagem e formas de 

interação/evidência pedagógica (facultativo) 

 Software/ Gsuite for Education domínio esc-sec-feira.org –  Conjunto de ferramentas de apoio 

aos processos de comunicação, armazenamento e partilha de informação: 

 Atividades síncronas - Google reunião (videoconferência-Hangout) – aplicação para PC´s e 

Smartphone´s para as sessões entre professor/alunos, reuniões de professores e outras atividades 

que exijam comunicação no momento.  

 Toda a base de acesso à plataforma Gsuite será o email institucional. 

 Telefone do agrupamento – 256379090 / 961512522 / 926809941 – Utilizado por professores, 

alunos e encarregados de educação quando o contacto via email não for possível, ou para outras 

situações não previstas. 

 

O desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem nesta realidade da Educação à Distância 

terá por base sessões síncronas e assíncronas, desenvolvidas de uma forma diferenciada, de acordo com os 

ciclos e anos de escolaridade. 

Dessa forma, a estratégia geral do ensino à distância por ciclo ou anos de escolaridade, será a 

seguinte (o modelo de ensino será pormenorizado no ponto 3 deste plano): 

 Educação Pré-Escolar – As sessões serão na sua totalidade assíncronas, utilizando entre outros 

recursos, a programação de alguns canais televisivos, como “O Estudo em casa”, e outros canais 

digitais. 

 1º Ciclo – Os alunos terão diariamente uma sessão síncrona com o professor titular de turma, 

desenvolvendo o restante trabalho diário de forma assíncrona. Os professores utilizarão recursos 

diversificados, com uma maior preponderância para os manuais escolares adotados e respetivos 
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cadernos de atividades, podendo igualmente utilizar a programação de alguns canais televisivos, 

como o “Estudo em casa”, e outros canais e plataformas digitais. 

Os professores de apoio do 1º ciclo, em articulação com os respetivos professores titulares de 

turma, acompanharão de uma forma mais individualizada os alunos com maiores dificuldades e 

devidamente identificados 

Os professores das AEC, com base nos conteúdos previstos, planificarão as atividades em 

articulação com o professor titular de turma.  

 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário – Os alunos terão aulas e sessões síncronas e realizarão 

trabalho aútonómo nas diferentes disciplinas, de acordo com o referido no ponto 3. Os 

professores utilizarão recursos diversificados, com uma maior preponderância para os manuais 

escolares adotados, bem como a utilização de alguns conteúdos de canais televisivos, 

nomeadamente o “Estudo em casa”. 

Os alunos dos 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário com maiores dificuldades em relação à 

aprendizagem, ou no trabalho a desenvolver neste processo de ensino à distância, terão um 

professor de proximidade que procurará, de uma forma articulada com o diretor de turma, 

auxiliar os alunos nessas dificuldades. 

 

As aulas síncronas têm por fim apresentar conteúdos, orientar os alunos para o trabalho autónomo e 

manter ligação do professor com os seus alunos. 

As sessões síncronas por chat têm por fim apoiar e tirar dúvidas na realização do trabalho autónomo 

do aluno. 

Para o acompanhamento da implementação e desenvolvimento do processo de educação à distância 

no agrupamento, nos domínios pedagógico e tecnológico, é criada uma equipa constituída por: 

 Diretora – Coordenadoras de DT; 

 Subdiretora – EMAEI e Departamento de Educação Especial;  

 Adjunto da diretora – Filipe – Departamento de Pré-Escolar e Departamento do 1º ciclo; 

 Coordenadores de Departamento – todos os grupos disciplinares do 2º, 3º ciclo e ensino 

secundário; 

 Elementos da equipa PTE - Pedro França e Nuno Pereira. 

Este processo de educação à distância exige, igualmente, que os encarregados de educação e os 

alunos considerem e valorizem o processo, tendo consciência de que se trata de momentos educativos formais 

que devem ter as condições mínimas para se desenvolver, nomeadamente nos momentos das sessões 

síncronas. 

Assim, os alunos, nesses momentos, devem, sempre que possível, estar em compartimentos das suas 

casas devidamente preparados para o efeito, principalmente em termos acústicos, onde não exista a 
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perturbação de televisores ou outros aparelhos, ou qualquer intervenção de pessoas externas ao processo, entre 

as quais os encarregados de educação, os pais, ou outros familiares. 

A Educação à Distância deve ser encarada com a maior seriedade por todos os intervenientes, e os 

alunos e respetivos encarregados de educação têm de ter presente que todo o trabalho desenvolvido neste 

contexto será devidamente avaliado e considerado na avaliação final do aluno.  

 

 1.2. Circuito de Comunicação 

A qualidade da comunicação que se realizará entre todos os intervenientes, será decisiva para que o 

processo de Ensino à Distância decorra da forma mais eficiente possível. Neste âmbito, é importante definir 

como é que a mesma será feita, quem é responsável por ela e que canais serão utilizados. 

No que concerne à comunicação entre docentes, que neste contexto é de particular importância 

para a partilha e trabalho colaborativo, nomeadamente no âmbito de conselhos de turma, grupos disciplinares 

e departamentos curriculares, entre outros, os canais a utilizar serão os mesmos que têm sido usados (Mail, 

WhatsApp, Portal da Escola e Hangout). Todos os procedimentos terão de decorrer com a maior normalidade 

possível, elaborando-se as convocatórias e respetivas atas, no Portal da escola. 

A comunicação com os Encarregados de Educação, nos diferentes ciclos de escolaridade, será 

realizada da seguinte forma:  

 Educação Pré-Escolar – O contacto será feito entre as educadoras e os encarregados de 

educação através de email ou contacto telefónico regular.  

 1º Ciclo – O contacto será feito entre os professores titulares de turma e os alunos através das 

sessões síncronas, e quando tal não for possível, através dos encarregados de educação 

utilizando-se o email ou contacto telefónico. 

O acompanhamento dos professores de apoio do 1º ciclo será feito, em articulação com o 

professor titular da turma, através de sessões síncronas com os alunos já anteriormente apoiados 

por estes professores e com os encarregados de educação através de email ou telefone. 

 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário – Os contactos entre os professores e os alunos serão feitos 

nas aulas e sessões síncronas, e sempre que for necessário através do portal da escola e/ou 

telefone. O contacto entre os diretores de turma e os encarregados de educação serão feitos 

através de email e/ou telefone. Os contactos telefónicos referidos anteriormente devem ser 

realizados, preferencialmente, no horário dos diretores de turma para atendimento aos 

encarregados de educação, e do conhecimento destes. 
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2. Planeamento e organização 

 

2.1. Planeamento 

Os professores não vão estar fisicamente em contacto com os alunos, por essa razão é muito 

importante a planificação de todas as tarefas que lhes propomos. Estas devem dar continuidade à planificação 

aprovada em conselho de grupo, garantindo o prosseguimento do trabalho presencial. 

Tal como no ensino presencial deverá ser feita uma planificação que tem em conta: objetivos, 

conteúdos, estratégias, recursos (online e offline) e avaliação. Os professores devem ainda pensar que 

momentos da sua aula/unidade didática poderão/deverão ser síncronos ou de trabalho autónomo. 

Os Departamentos Curriculares (no caso da Educação Pré-Escolar e da Educação Especial), os 

Conselhos de Ano (no caso do 1º ciclo) e os Grupos Disciplinares (2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário) fazem 

uma reunião semanal, via videoconferência, para discutirem de forma colaborativa o trabalho que foi feito e 

o que vai ser feito. 

Na elaboração do plano de trabalho deve ser tido em conta que provavelmente não será possível 

cobrir todos os conteúdos, que estudar também é pesquisar, e que esta é uma altura ideal para trazer o mundo 

real para a sala de aula e cruzar conhecimentos de várias áreas. 

O objetivo de cada tarefa e a finalidade com que é proposta devem ser claros. Podem ser propostas 

tarefas de consolidação ou de pesquisa, para uma ou várias disciplinas, clarificando-se o modo como serão 

tidas em conta para a avaliação. Tudo isso deve sempre ficar expresso de forma clara para o aluno quando 

essas tarefas “suplementares” forem apresentadas.  

É importante a existência de um modelo gráfico a seguir na apresentação do plano 

semanal/quinzenal que o professor apresenta ao aluno. (modelo em anexo – plano de trabalho) 

Neste modelo, para cada tarefa, devem ser indicadas as seguintes informações:  

 data da proposta, 

 tempo disponível para a realização e data limite da devolução do produto esperado, 

 objetivo e recursos necessários para elaborar a tarefa, 

 o tipo de produto esperado  

 

Os professores deverão também prever no seu planeamento o apoio aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem. Para esses, deverão existir propostas de trabalho diferenciadas, de forma a que consigam 

ultrapassar as suas dificuldades. (modelo em anexo – plano de trabalho personalizado) 

 

2.2. Recursos 

Os recursos disponibilizados, para desenvolver a tarefa, deverão de ser de qualidade, devendo ser 

específicos, evitando sugestões como “pesquisa na internet”, “ler página 54 do manual”, indicando os sites a 
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serem consultados, os vídeos a serem vistos, os documentos a serem lidos, assim como guiões de pesquisa e 

de visionamento. Importa garantir que os recursos estão em condições de serem acedidos pelos alunos. 

Na página da DGE https://apoioescolas.dge.mec.pt/ tem uma listagem de recursos digitais que 

poderão ser utilizados, tais como: 

 

 

 

 

 

2.3. Aulas Síncronas 

A plataforma a utilizar obrigatoriamente é a da Google – Hangouts / Google Meet. 

Cada sessão deve ter uma duração máxima de 1 hora dividida em três momentos: 

 Exposição, com um máximo de 20 minutos de duração, em que o professor expõe a matéria, 

os conteúdos e as aprendizagens a realizar; 

 Feedback, com um mínimo de 20 minutos de duração, em que os alunos expõem dúvidas, 

solicitam esclarecimentos, realizam e corrigem trabalhos, etc. 

 Explicação aos alunos dos trabalhos a realizar, o modo e o prazo de entrega. 

 

Nestas sessões há flexibilidade no tempo de ligação e no tempo de duração de cada aula, isto é:  

 O professor pode ligar-se no início da aula, propor uma tarefa, desligar-se, marcando uma 

hora para se voltar a ligar;  

 O professor pode acabar mais cedo, proporcionando intervalos maiores.  
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A aula síncrona é considerada como uma aula da turma e será sumariada da seguinte forma: “Aula 

Síncrona”, acrescentando-se o trabalho desenvolvido. 

Sugere-se que os prazos sejam definidos de forma a haver um melhor acompanhamento do trabalho 

dos alunos e que não seja para realizar de imediato, a não ser que a resposta possa ser dada de forma 

automática.  

Em todas as aulas síncronas é expressamente proibido gravar e deve sempre salvaguardar-se a 

intimidade do professor e/ou do aluno. 

Sendo a aula síncrona um momento de trabalho do grupo turma, em interação instantânea, com o 

professor e os seus pares, é obrigatório que todos os intervenientes (professores e alunos) entrem na aula com 

o seu próprio nome e que mantenham a câmara ligada, ao longo de toda a aula. 

O professor tem o direito de colocar fora da aula todo o aluno que não cumpra o estipulado no 

parágrafo anterior, já que tem o direito de saber quem está a assistir à sua “aula”.    

 

2.4. Sessões Síncronas-chat 

A plataforma a utilizar obrigatoriamente é a do Portal da Escola – Turma – Disciplina – Chat, 

sem prejuízo da utilização do e-mail. 

Para além do trabalho síncrono, o docente da turma deve propor aos seus alunos a realização de 

tarefas ou atividades na sala de aula da turma, com tempos definidos para cada atividade e evitando pedir a 

impressão de documentos aos alunos. Essas tarefas ou atividades serão realizadas de forma autónoma, sob 

orientação dos professores nestas sessões, e a sua duração total não deve ultrapassar o tempo letivo semanal 

previsto para a disciplina. 

Os professores deverão estar disponíveis no Chat, no horário previsto, para apoiar o trabalho 

autónomo dos alunos e responder às dúvidas que existam. 

O trabalho Síncrono - chat é sumariado, de acordo com o trabalho/tarefas executado pelos alunos, da 

seguinte forma: “Apoio Síncrono – chat às tarefas dos alunos” identificando as tarefas/atividades no sumário.  

 

2.5. Submissão dos trabalhos 

O aluno utilizará o “Blogue” para enviar os trabalhos/atividades. 

A comunicação com o aluno deverá respeitar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, devendo 

ser pessoal, utilizando o botão “Responder”; 

A submissão dos trabalhos deverá ser feita, preferencialmente, em formato .pdf, sendo permitida a 

utilização de imagens em formato .jpg. 

No caso da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, os encarregados de educação deverão enviar os 

trabalhos/atividades por email, preferencialmente, em formato .jpg ou .pdf. 
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2.6. Alunos sem computador e/ou internet  

No planeamento das atividades deverá haver uma redobrada atenção aos alunos sem computador e 

sem Internet, devendo as atividades e tarefas serem planeadas com o tempo necessário para serem impressas 

e distribuídas em papel. É preciso prever também, um horário e formato de contacto com o aluno, de forma a 

acompanhar o seu trabalho e receber o respetivo Feedback. 

A educadora, o professor titular de turma ou o diretor de turma deverá ser o interlocutor 

privilegiado, mas o interlocutor terá de ter o cuidado de contactar o aluno com alguma regularidade, sempre 

em articulação com os outros professores da turma quando for o caso. Esses contactos deverão ser registados 

em documento próprio. (modelo em anexo – contatos com o aluno) 

As atividades deverão ser enviadas para a escola-sede (reprografia@esc-sec-feira.org), 

identificando o/a aluno/a, de forma a que se faça chegar ao seu encarregado/a de educação. As atividades 

deverão ser enviadas até à quinta-feira, da semana anterior, para serem entregues a partir de segunda-feira. 

 

2.7. Alunos com medidas adicionais e seletivas  

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) constitui-se como um recurso 

organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada e 

participada de todos os intervenientes no processo educativo. 

A EMAEI elaborou um documento orientador da atuação da EMAEI na modalidade de ensino à 

distância.  

O documento estabelece o trabalho da EMAEI nas seguintes dimensões: 

 Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa; 

 Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT; 

 Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D; 

 Articulação com diversos serviços da comunidade 

 

Os docentes do grupo 910 e 920 ficarão responsáveis pelo apoio e desenvolvimento das atividades 

dirigidas a todos os alunos com que já trabalhavam. 
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3. Modelo de Ensino à Distância - E@D do AESMFeira 

 

Os professores deverão ter em conta que: 

 o trabalho está a ser pedido àquele grupo/turma com o qual trabalhou desde setembro; 

 não será, decerto, o único a pedir tarefas ao aluno; 

 será mais difícil apoiar a sua execução na modalidade à distância; 

 os recursos têm de ser acessíveis a todos os alunos; 

Não deverá ser ambicioso demais, tentando não os sobrecarregar com tarefas, sendo preferível que 

os professores, mais do que se focarem em novos conteúdos, promovam também a consolidação de saberes e 

competências. 

Os alunos estão a atravessar tempos desconhecidos e difíceis. 

É importante que a Escola permaneça ativa e a vida continue, mas, para muitos dos alunos, pode não 

ser fácil responder a todas as solicitações que lhe são feitas. 

Os professores devem monitorizar atentamente, até por se tratar de uma situação não presencial, o 

estado emocional dos seus alunos, assegurar a conexão e a interação com eles, dar-lhes tempo para se 

adaptarem a esta nova forma de comunicar, fazê-los sentir-se confortáveis e seguros neste novo contexto. 

Com todas estas mudanças será muito difícil, ou até impossível, cumprir os mesmos objetivos que 

cumpriríamos se estivéssemos numa situação de ensino presencial. 

A educação à distância pode, em muitas situações, ser tão eficiente como a presencial, mas não 

certamente em todas as idades, em todas as disciplinas, em todos os contextos. 

 

3.1. Educação Pré-Escolar 

 As sessões serão na sua totalidade assíncronas 

 Os educadores devem registar nos moldes habituais as suas presenças 

 A disciplina de LGP terá semanalmente uma aula síncrona e uma sessão síncrona-chat de acordo 

com o horário definido. 

 O contacto permanente com os pais será feito através do correio eletrónico: 

 envio semanal (à 2ª feira) de uma grelha simples, de fácil interpretação, a todos os 

Encarregados de Educação da turma ou do Jardim de Infância (grelha comum) com diversas 

sugestões de atividades (uma por dia) a realizar com os seus educandos. 

 Pretende-se que sejam propostas de atividades simples, com recurso a materiais acessíveis a 

todos, diversificadas (abrangendo as diversas áreas de conteúdo), com um carácter educativo, 

mas também lúdico. 

 Aquando do envio da grelha, será solicitado aos pais, algum tipo de feedback das atividades 

propostas, das dificuldades encontradas, da falta de recursos, da motivação e adesão (ou não) 

por parte das crianças, etc. Este feedback pode ser dado de diversas formas, (fotografias, 
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mensagens, registos simples, ou outras). Esse feedback ocorrerá semanalmente, à sexta-feira, 

de modo a ser possível alterar e/ou melhorar as propostas. 

 

3.2. 1º Ciclo 

 As sessões com o professor titular de turma serão síncronas diariamente entre as 9.30 e as 

10.30 (este horário pode ser ajustado de acordo com a disponibilidade dos pais/EE), sendo o 

restante período letivo diário de trabalho autónomo. 

 A disciplina de Inglês terá semanalmente uma aula síncrona e uma sessão síncrona-chat de 

acordo com o horário definido. 

 A disciplina de LGP terá semanalmente uma aula síncrona e uma sessão síncrona-chat de acordo 

com o horário definido. 

 Os professores de apoio educativo farão semanalmente, por turma, uma aula síncrona e uma 

sessão síncrona-chat de acordo com o horário definido. 

 Os professores das AEC enviam por mail à professora titular de turma, às quartas-feiras, material 

e vídeos. 

 Os professores titulares de turma, a professora de Inglês e a professora de LGP enviam, na 

véspera, o link do Hangouts Meet para a aula do dia seguinte. 

 

3.3. 2ºe 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 O horário de cada turma mantém-se 

 As aulas síncronas de todos os ciclos de escolaridade são reduzidas à seguinte carga horária 

semanal: 

 1 hora com o Diretor de Turma em todas as turmas – podendo ser dividida em 2 momentos de 

30 minutos, 

 1 hora de cada disciplina em todas as turmas – podendo no caso do ensino secundário ser 

dividida em 2 momentos de 30 minutos, 

 2 horas - disciplinas do ensino secundário CCH com carga horária semanal igual ou superior a 

4 horas, 

 2 horas – disciplinas da formação técnica do 10º e 11º profissional com carga horária semanal 

igual ou superior a 4 horas.  

 Cada professor do 2º, 3º ciclo e ensino secundário (CCH e Ensino Profissional) deve definir qual 

a(s) hora(s) do horário em que vai dar aula(s) síncrona(s) da sua disciplina, dando essa 

informação ao Diretor de Turma, para que ele elabore o horário/mapa semanal. (todas as horas 

do horário semanal que não são aulas síncronas serão necessariamente sessões síncronas - chat). 
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Não poderá haver mais do que 3 aulas síncronas por dia, tendo que haver aulas síncronas todos 

os dias. 

 Os Encarregados de Educação devem ser informados dessa distribuição por parte do diretor(a) 

de turma. 

 Cada disciplina sumaria numa semana o número de aulas que consta no plano curricular da 

turma dessa semana, sendo 1 ou 2 aulas síncronas e as restantes síncronas - chat. 

 O link do Hangouts Meet deverá ser partilhado com os alunos no “Blogue da Disciplina”, no 

limite, na véspera da aula. 

 Os docentes planificarão o trabalho a desenvolver com os alunos nas diferentes sessões, de uma 

forma criteriosa e equilibrada, quer no âmbito das aprendizagens a desenvolver, quer no volume 

de trabalho solicitado.  

 

3.4. Registo de presenças 

 Nas aulas síncronas o professor deve verificar as presenças e registar falta de presença aos 

alunos ausentes. 

 

3.5. Avaliação 

 Os instrumentos de avaliação serão ajustados e adaptados pelos educadores, pelos professores 

titulares de turma e pelos professores do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, em sede de 

Departamento Curricular e/ou Conselho de Docentes e Conselhos de Grupo. O objetivo é sempre 

o de recolher as evidências necessárias à realização de uma avaliação criteriosa e justa. 

 A não entrega, por parte do aluno, dos trabalhos/tarefas propostos pelo professor, nos prazos 

estipulados, terá reflexo na avaliação final do aluno em todos os domínios. 

 

3.6. Plataforma Edulink – Portal da Escola – http://www-esc-sec-feira.org 

 A Plataforma de Ensino a utilizar no E@D_AESMF será a da página web (www.esc-sec-

feira.org). É uma plataforma assíncrona, não permitindo a comunicação em tempo real (com a 

exceção do Chat da disciplina). 

Nota importante – para que o processo de interação na plataforma e outras 

ferramentas a discutir seja completo, os utilizadores acedem com as 

respetivas credenciais (segurança e preservação dos dados) e terão que ter 

um endereço de email (correio eletrónico). Assim da área pessoal , dados 

pessoais » devem atualizar o seu email (editar). 
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 Na plataforma, os alunos estão agrupados por turmas (Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico, Ensino Secundário e Cursos Profissionais – Secundário). 

 No “Blogue Disciplinas” encontram-se as diferentes disciplinas, onde o professor colocará as 

atividades a desenvolver pelos alunos. Essas atividades terão de obedecer às seguintes regras: 

 Os documentos a partilhar terão de ser em formato .pdf, .docx, .Pptx, .xlsx.; 

 Os nomes destes ficheiros não podem ter espaços e qualquer tipo de acento; 

 Os documentos em formato .doc (Word), .xls (Excel) e .ppt (PowerPoint) podem ser 

colocados no Drive do Google, partilhando o link. Quando apresentem um grande peso de 

informação ou “ficheiro grande” (não esquecer de nas propriedades deste selecionar público, 

pois caso contrário os alunos não poderão aceder); 

 Para partilhar vídeos, ficheiro áudio, terá de ser utilizado o respetivo link; 

 Software/ Gsuite for Education domínio esc-sec-feira.org: conjunto de ferramentas de apoio 

aos processos de comunicação, armazenamento e partilha de informação. Para não colidir com as 

ferramentas já disponíveis na plataforma edulink apenas referenciamos ferramentas extra de 

apoio como: 

 Drive – armazenamento e partilha de documentos;  

 Gmail – correio eletrónico- institucional;   

 Google Docs. Sheets, Slides – ferramentas office online colaborativas – permitem o 

trabalho síncrono e assíncrono; 

 Calendário – gestão de reuniões (vídeo) e atividades com ferramentas colaborativas; 

 Formulários – elaboração de questionários e processos passo-a-passo – plataforma edulink 

apresenta o mesmo processo em “Fichas”; 

 Classroom – ferramenta de gestão de trabalhos/atividades de turma – como o portal da 

escola já gere processos de comunicação de turma, só em atividades mais específicas ou 

que os professores já costumem utilizar com a turma, como por exemplo no âmbito das 

TIC/informática. 
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4. Bibliotecas Escolares 

 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento disponibilizam aos seus utilizadores, a partir dos seus 

canais de difusão digital (sítio Web, blogue, outros), um conjunto estruturado de recursos documentais e de 

ferramentas de trabalho, que incluem, entre outros materiais, guiões de leitura, de pesquisa de informação, 

estantes virtuais e tutoriais de aplicações e serviços. 

Para o efeito terão de enviar antecipadamente um mail (no dia anterior), de modo a poder ser 

enviado o convite para ingressarem na reunião e antecipadamente poder ser programado o apoio das 

professoras Bibliotecárias sobre o assunto que desejem ver tratado. 

Mail da Biblioteca da Escola Secundária - biblio@esc-sec-feira.orgg 

Mail da biblioteca da Escola Ferreira de Almeida – bibliosfalmeida@gmail.com 

Mail da Biblioteca do Centro Escolar de São João de Ver - biblio_escsjver@esc-sec-feira.org 

 

Horário de Atendimento destinado a alunos e docentes, para apoio à comunidade educativa - 

auxílio em questões diversas, materiais para uso digital, ferramentas digitais, sugestão de ebooks, etc. 

Serviço de referência e apoio – será definido um horário de atendimento, em linha, destinado a 

alunos e docentes, para apoio e orientação às atividades de pesquisa da informação e de seleção de recursos 

documentais. Este atendimento será realizado em modo síncrono na plataforma Hangout num período diário 

de 2 horas – 1 para alunos e 1 para professores. 

Foi criado um formulário de pedido de informação, dúvidas e sugestões no Google Forms. 
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5. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

 

Numa altura em que será necessário manter isolamento social devido à situação vivida de pandemia 

COVID-19, é imperativo que o SPO possa continuar a manter contacto de proximidade com alunos e famílias 

por forma a minimizar o surgimento de emoções menos positivas face à situação vivida. 

Deste modo, o SPO propõe manter a sua atuação de acordo com os objetivos inicialmente 

estabelecidos em PAA_SPO, mas adequando à situação estabelecida pela manutenção de ensino à distância. 

O SPO do AESMF criou um sistema online de apoio ao processo de construção do projeto de vida 

dos alunos e de acompanhamento psicológico e de consultadoria à distância, quer de alunos quer de elementos 

da comunidade educativa, através da criação de uma página de facebook e de instagram, nos seguintes 

moldes: 

 Página nas redes sociais identificada como sendo do SPO do AESMF 

 Serão divulgadas informações existentes e consideradas fidedignas sobre: 

 Profissões / Cursos /Testemunhos de jovens, etc. 

 Serão construídas pelo próprio SPO: Textos/ Vídeos/ informações dirigidas aos alunos e 

também aos pais/EE, apoiando-os neste processo. 

 Haverá contacto direto de esclarecimento de dúvidas através do Messenger/ Chat de Instagram 

e eventualmente WhatsApp ou Hangouts. 

 As páginas Fb e Instagram serão divulgadas junto dos DT que farão chegar a informação aos 

alunos e respetivos encarregados de educação, servindo como meio de divulgação e contacto 

cada vez mais alargado e útil. 

 

5.1. Acompanhamento dos alunos no processo de orientação vocacional (de acordo com o 

estabelecido no eixo 1 do PAA do SPO) 

 A intervenção psicológica de Orientação Vocacional, junto dos alunos do 9º ano de escolaridade, 

decorrerá mesmo no período de encerramento das escolas; 

 A intervenção junto dos alunos do 12º ano de escolaridade, com o objetivo de apoiar na decisão 

de acesso ao ensino superior decorrerá nos moldes a definir pelo SPO; 

 

Tendo consciência de que haverá alunos que ainda poderão ter dúvidas sobre o seu processo de 

tomada de decisão e necessitam de um apoio mais individualizado e orientado em função das suas 

caraterísticas pessoais, o SPO pretende estabelecer um meio de contacto mais direto com todos os alunos 

sobre questões relacionadas com orientação vocacional. 
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5.2. Intervenção psicológica individualizada ou em grupo de modo a facilitar o 

desenvolvimento da identidade pessoal dos alunos (de acordo com o estabelecido no eixo 2 do PAA do 

SPO) 

No quaotidiano do agrupamento o SPO faz a intervenção psicológica individual e/ou grupal com um 

número alargado de alunos. No caso de isolamento de uma ou mais turmas ou encerramento de alguma escola, 

o SPO manterá os contactos, sempre que possível e/ou necessitem, com os alunos (principalmente os que 

possuem alterações do funcionamento emocional e os que apresentam situações de elevada vulnerabilidade 

familiar/social) que possam estar a viver a situação de isolamento de forma mais difícil. 

Deste modo, o SPO estabelecerá este contacto através de meios tais como: e-mail, chats de redes 

sociais (que muitos terão mesmo que apenas nos telemóveis) ou em última opção através de contacto 

telefónico. 

 

5.3. Apoio/aconselhamento/consultadoria à Comunidade Educativa (de acordo com o 

estabelecido no eixo 3 do PAA do SPO): 

Tal como para os alunos prevemos que haja necessidade de prestar aconselhamento a pais/EE e 

também a professores para que possam supervisionar e apoiar de forma mais adequada ou encaminhar 

situações mais problemáticas para entidades competentes. Deste modo, serão usados os mesmos meios para 

chegar ao contacto com estes elementos e assim “Cuidar da Comunidade Educativa”.  

Do mesmo modo é fundamental manter contacto com as instituições da rede social, algo que faz 

parte do trabalho realizado em situações normais e que poderá ter de ser reforçado devido à potencial 

fragilidade e vulnerabilidade que esta situação de pandemia pode originar em alunos com fragilidades do 

ponto de vista social e/ou do funcionamento familiar. 
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6. Monitorização e Avaliação 

 

O processo de ensino à distância tem de ser monitorizado por todos os elementos da comunidade 

escolar envolvidos. 

A monitorização será realizada através de inquéritos informáticos aplicados aos diferentes 

intervenientes e incluirá indicadores de qualidade e de quantidade diretamente relacionados com todo o 

processo. 

Para este efeito, nomeio como responsável deste trabalho a equipa de avaliação interna que poderá 

socorrer-se da equipa PTE. 

 

 

 

O momento é difícil para todos, mas tem que ser um momento de esperança. 

Os alunos, pais e encarregados de educação contam com a dedicação e elevado 

profissionalismo do pessoal docente e não docente do agrupamento, como ficou demonstrado neste 

período recente. 

Contem connosco como nós também contamos convosco. 

Iremos ultrapassar, de forma positiva, esta fase.  

 

 


