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Parte I – Da Introdução

1. Enquadramento
“O momento atual em que vivemos confrontou as escolas com
a necessidade premente de reconfigurar as suas práticas, num
espaço de tempo diminuto, com o objetivo de possibilitar que
as crianças e os jovens continuem a aprender.” (in Roteiro 1.
Para Uma Educação Digital em Rede - UAb)

As últimas semanas vieram, de forma completamente súbita, inesperada e radical, colocar em causa as nossas
rotinas diárias (em casa, na escola, no trabalho). Na verdade, vivenciamos presentemente um contexto único, nunca
antes perspectivado.
Com a crescente e silenciosa aproximação (e rápida instalação) do Covid-19, as escolas tornaram-se, de um
dia para o outro (mais concretamente desde 16 de março último), espaços anormalmente vazios, sem a agitação e a
alegria das nossas crianças e jovens.
Alunos e professores (e demais pessoal não docente) foram fisicamente forçados a um afastamento não
previsto… A relação cúmplice de ambas as partes transportada para outro espaço… Ensino (e relacionamentos) à (ou
a) distância (E@D).
Foram certamente duas semanas (de final de período) vividas por todos com enormes condicionalismos e
algumas tensões, mas professores e alunos foram trabalhando à distância (E@D). Esta curta experiência veio expor
alguns dos diversos desafios e dificuldades que todos iremos ter que vivenciar no 3.º Período, já a partir do dia 14 de
abril (conseguir chegar a todas as crianças e jovens, doseamento do trabalho pedido aos alunos e aos docentes,
acompanhamento pelas famílias das tarefas propostas para os seus educandos...).
Se as últimas duas semanas do 2.º Período incidiram principalmente na ocupação pedagógica e relacional dos
alunos ou na consolidação de competências, o grande desafio que nos espera a todos a partir da próxima semana
reside em (continuar a) lidar com o inesperado e a incerteza. Esta nova realidade (estamos todos a reaprender a viver)
vai continuar certamente a gerar momentos de alguma ansiedade e de alguma angústia… Mas, acredito que, todos
unidos e concertados, enquanto membros de uma Comunidade Educativa de excelência e de referência, vamos
descobrir as soluções mais adequadas e ponderadas para poder encarar o futuro com a serenidade e o otimismo
possível.

2. Plano de E@D AEMGA
“Cabe a cada Escola, em função da fase em que se encontre e
da sua realidade, refletir sobre os princípios apresentados e
desenvolver o seu Plano E@D, encontrando as respostas mais
adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos.”
(in Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a Implementação
do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas - DGE)
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O Plano de E@D do AEMGA surge na sequência da necessidade de definir orientações comuns na instituição
para o trabalho a desenvolver por docentes e por alunos (com o apoio das respectivas famílias) neste novo e diferente
contexto pedagógico. Este Plano deverá ser assumido, apropriado e entendido por todos como um processo dinâmico e
de melhoria constante.
A partir do "Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas
Escolas", enviado pela DGE às escolas, procedeu-se à elaboração para cada um dos pontos do Roteiro a(s)
respectiva(s) linha(s) de ação que se consideram mais pertinentes, sensatas e ágeis na presente conjuntura.
Assim, a operacionalização das decisões vertidas no Plano de E@D do AEMGA deverá pautar-se pela
simplicidade, flexibilidade e adaptabilidade. Preconiza-se e atribui-se, por conseguinte, liberdade e autonomia aos
docentes para adequarem as suas soluções individuais (ou de um grupo) ao perfil das suas turmas e dos seus alunos.
A elaboração do Plano de E@D do AEMGA contempla igualmente as decisões do Governo comunicadas no
passado dia 9 de abril (resultantes na publicação do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que determinou, entre
outras medida, que no Ensino Básico e para o 10.º ano não haverá actividades letivas presenciais no 3.º período e que
as aulas presenciais poderão vir a ser retomadas para os 11.º e 12.º anos dentro determinadas regras a partir do mês
de maio.

3. Estrutura do Plano de E@D AEMGA
“Tem, pois, de existir um conjunto de diretrizes e
procedimentos que promovam uma preparação para a
utilização da tecnologia mais adequada e pedagogicamente
sustentada – ou seja, um conjunto de diretrizes que sugiram
uma utilização da tecnologia com qualidade.” (Moreira, José
António, p. 37-38)

A estrutura do Plano de E@D do AEMGA segue uma lógica sequencial, apresentando um conjunto de
orientações e recomendações, perspetivadas para um contexto excepcional, nunca antes vivenciado, contendo as
seguintes quatro etapas:
a) Definição das estratégias de gestão e liderança;
b) Estratégia e circuito de comunicação;
c) Modelo de ensino à distância;
d) Plano de monitorização e avaliação.
O Plano de E@D do AEMGA deve ter como principais objectivos abranger todas as crianças e jovens da
instituição, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Projeto Educativo, no Plano Anual de
Atividades e na Estratégia de Educação para a Cidadania e Educação da instituição, bem como no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. Deverá ainda procurar: adequar o
E@D a todos os ciclos/níveis de ensino e às diversas ofertas formativas; potenciar o uso de novas práticas
pedagógicas; estimular o trabalho colaborativo entre docentes e demais elementos da Comunidade; fomentar a
cooperação com Encarregados de Educação e parceiros; e envolver toda a Comunidade Educativa no respeito pelos
papéis específicos de cada um.
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O Plano de E@D do AEMGA deve ainda ter em conta os princípios já existentes no desenho de medidas
universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da Educação Inclusiva.
O Projeto Educativo (PE) à luz do Plano E@D AEMGA - em cada uma das três áreas de intervenção, irá
continuar a orientar a sua ação educativa/formativa de acordo com os princípios inscritos no seu documento
estruturante:
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Parte II – Dos Princípios Orientadores para a Implementação do Plano E@D do AEMGA

P1 - Mobilizar para a mudança

P2 - Comunicar em rede

P3 - Decidir o modelo de E@D

P4 - Colaborar e articular

P5 - Metodologias de Ensino

• Envolver a comunidade educativa na procura e desenvolvimento de
estratégias
• Definir um Plano de E@D adequado aos recursos disponíveis e ao
público-alvo
• Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar
• Definir um papel para as lideranças intermédias na definição e
concretização das orientações pedagógicas
• Constituir uma equipa de apoio para dar resposta/organizar questões
emergentes

• Estabelecer um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os
intervenientes da comunidade escolar

• Decidir qual a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos: fixa ou
flexível, incluindo os necessários tempos de pausa
• Organizar as equipas pedagógicas/os conselhos de turma para
conceber o plano de trabalho dos alunos
• Equacionar a realização de modos de trabalho a distância, recorrendo
com ponderação às sessões síncronas

• Promover a interajuda entre professores

• Apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação
• Promotoras de um papel ativo dos alunos na procura de novas
aprendizagens
• Fomentam o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos
Alunos

P6 - Selecionar os meios
tecnológicos de E@D

• Encontrar os meios tecnológicos que auxiliam o E@D sem inundar os
alunos de múltiplas soluções de comunicação
• Recorrer aos meios tecnológicos já utilizados anteriormente pelos
professores e pelos alunos
• Disponibilizar apoio técnico e pedagógico aos professores, tendo em
vista a utilização dos meios tecnológicos
• Capacitar os professores para a utilização dos meios tecnológicos
selecionados

P7 - Cuidar da comunidade
escolar

• Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma
• Pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na
promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de
casa
• Prevenir situações de isolamento de alunos
• Incentivar a interajuda entre os alunos

P8 - Acompanhar e monitorizar

• Prever formas de monitorização
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Parte III – Da Etapa 1 - Definição das estratégias de gestão e liderança

1. Mobilizar para a mudança

“O momento atual em que vivemos confrontou as escolas com
a necessidade premente de reconfigurar as suas práticas, num
espaço de tempo diminuto, com o objetivo de possibilitar que
as crianças e os jovens continuem a aprender.” (in Roteiro 1.
Para Uma Educação Digital em Rede - UAb)

No processo de transição para o E@D (e atendendo à excepcionalidade, imprevisibilidade e volatilidade de
contextos que todos vamos enfrentando), o envolvimento e comprometimento de toda a Comunidade Educativa do
AEMGA na implementação do Plano E@D torna-se imprescindível para o bom funcionamento e sucesso do mesmo.
Deste modo, a sua operacionalização presume um processo dinâmico e continuado de debate/reflexão e
interacção e de grande adaptabilidade de todos nós.

2. Responsabilidades específicas
“No processo de mudança para o ensino a distância, o
envolvimento de todos os atores educativos na tomada de
decisão (…) levá-los-á a uma melhor apropriação das ações a
desenvolver.” (in Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a
Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas - DGE)

De acordo com as atribuições inerentes aos diferentes cargos e estruturas, deve considerar-se as
competências inscritas no seguinte quadro-resumo.
Diretor e restantes
elementos da Direção

 Assegurar o circuito de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes
estruturas do AEMGA;
 Coordenar a implementação do Plano de E@D do AEMGA e o trabalho a desenvolver
pelas Equipa E@D;
 Motivar e incentivar a Comunidade Educativa (pessoal docente e não docente, alunos e
encarregados de educação) para o bom funcionamento do Plano de E@D;
 Auxiliar os Docentes no âmbito da utilização de recursos de E@D (através da
constituição de uma Equipa de Apoio Técnico e Pedagógico);
 Articular, em conjunto com a autarquia local e outras instituições locais, as
necessidades conducentes à manutenção da igualdade de oportunidades para os alunos.

Conselho Pedagógico

 Garantir a transição para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem no
quadro do E@D;
 Coordenar, supervisionar e acompanhar a operacionalização do Plano de E@D,
nomeadamente nos domínios pedagógico-didático e da orientação e acompanhamento
dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente;
 Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de procedimentos de avaliação no
quadro do E@D.
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Coordenadores de
Departamento

 Redirecionar informação recebida pela Direção aos respetivos Coordenadores de
Grupo Disciplinar/Representantes de Ano;
 Assegurar a articulação e gestão curricular que devem promover a cooperação entre os
docentes e adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos;

Definir
estratégias,
juntamente
com
os
Coordenadores
de
Grupo
Disciplinar/Representantes de Ano que visem garantir equilíbrios na utilização dos
recursos pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem;
 Organizar, em estreita colaboração/articulação com os respectivos Coordenadores de
Grupo Disciplinar/Representantes de Ano um conjunto de recursos pedagógicos
mobilizadores das diferentes aprendizagens essenciais.

Coordenador de Grupo
Disciplinar/Representante
de Ano

 Redirecionar informação recebida pelo Coordenador de Departamento aos respetivos
docentes;
 Mobilizar o Grupo Disciplinar para a necessidade de articular e desenvolver estratégias
pedagógicas no quadro do E@D;
 Garantir um acervo de recursos pedagógicos com potencial de mobilização no quadro
do E@D.

Coordenadores de
Diretores de Turma/
Diretores de Curso

 Redirecionar informação recebida pela Direção aos respetivos Diretores de Turma e de
Curso
 Coordenar com os Diretores de Turma e de Curso as estratégias de liderança das
diferentes equipas pedagógicas no âmbito do trabalho a coordenar em cada Conselho de
Turma;
 Garantir a comunicação com os Diretores de Turma e de Curso com o objectivo de
recolher informação sensível em relação ao trabalho das equipas pedagógicas com os
alunos.

Diretores de Curso

 Partilhar a liderança da equipa pedagógica com o Diretor de Turma de forma a garantir
processo de equidade e equilíbrio no quadro do E@D;
 Coordenar com os Orientadores de FCT estratégias que garantam os objetivos que lhe
estão inerentes;
 Coordenar o processo de desenvolvimento das PAP no quadro do E@D.

Diretores
de
Turma,
Docentes Titulares de
turma, Educadoras

 Assumir a liderança da sua Direção de Turma/Equipa Pedagógica de forma a garantir
equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos;
 Coordenar a elaboração e implementação do Plano de Trabalho Semanal/Quinzenal;
 Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de forma a
atender situações de vulnerabilidade no quadro do E@D;
 Desencadear os procedimentos necessários de modo a detetar e mitigar situações de
vulnerabilidade identificadas.

Conselhos de Turma/
Equipas Pedagógicas

 Elaborar o Plano de Trabalho Semanal/Quinzenal da Turma;

Docentes

 Colaborar ativamente na elaboração, operacionalização e monitorização do Plano de
Trabalho Semanal/ Quinzenal da Turma;

 Harmonizar estratégias, metodologias, materiais e ferramentas de trabalho no sentido
de existir uma intervenção colectiva e concertada

 Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos com potencial de mobilização no quadro
do E@D;
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 Garantir equidade e equilíbrios no âmbito do desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem;
 Atender às diferentes realidades e contextos em que se encontram os alunos.
Serviços de Psicologia e
Orientação

 Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados;
 Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados;
 Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/ aprofundadas no âmbito do
quadro de ensino à distância;
 Prestar apoio a todos os elementos da Comunidade Educativa disponibilizando para o
efeito meios de comunicação diversificados e complementares.
 Articular com parceiros da comunidade.

Docentes da Educação
Especial

 Colaborar ativamente na elaboração, operacionalização e monitorização do Plano de
Trabalho Semanal/ Quinzenal dos alunos abrangidos por medidas adicionais;
 Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos com potencial de mobilização no quadro
do E@D;
 Assegurar o contacto com todos os alunos que apoiavam presencialmente, assumindo
o papel de “pessoa de referência” para o aluno;
 Manter o contacto com as famílias destes alunos no sentido de ajudar a encontrar
estratégias e metodologias de trabalho entre aluno e família.

Equipa EMAEI

 Manter o apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa no âmbito do quadro
de E@D;
 Implementar/identificar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas
ou a definir no RTP/PEI/PIT;
 Definir o modelo do “plano de acompanhamento próximo e sistemático” para os alunos
abrangidos por medidas seletivas e/ou adicionais, os alunos com necessidade de saúde
especiais e os alunos que não têm acesso a meios digitais, que assegure a comunicação
aberta junto das famílias;
 Articular com os diversos serviços, nomeadamente os profissionais do CRI e do projeto
da autarquia “Na escola tenho tudo” e outros existentes na comunidade;
 Articular com as Equipas Locais de Intervenção Precoce na Infância e com as famílias
quanto ao processo de transição para o 1.ºCEB.

Docentes Bibliotecários

 Proporcionar uma Biblioteca Digital - RED - Recursos Educativos Digitais
 Apoiar os docentes e os alunos no âmbito da mobilização de recursos pedagógicos;
 Facultar instrumentos facilitadores do desenvolvimento de procedimentos de pesquisa,
interpretação, tratamento e produção de informação;
 Incentivar à participação da comunidade escolar em atividades/eventos no âmbito das
RBE à distância.
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3. Orientações para o trabalho das EMAEI na modalidade de E@D
“A EMAEI pela sua génese, e à luz das suas atribuições, assume
também agora um papel fundamental na construção de uma
escola que tem de funcionar a distância, mas que se quer
próxima, humana e com o sentido de urgência e sensibilidade
que o processo de adaptação aos tempos que todos vivemos
requer.” (in Orientações para o trabalho das Equipas
Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na
modalidade E@D - DGE)

Para dar continuidade à implementação/ identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT, as equipas multidisciplinares que acompanham cada aluno devem elaborar um
plano de acompanhamento próximo e sistemático que assegure a comunicação aberta junto das famílias (Plano de
Trabalho Individual – Anexo).
O Plano de Trabalho individual (PTI) aplica-se aos alunos abrangidos por medidas seletivas (desde que
apoiados por docente de educação especial e/ou por técnicos especializados) ou por medidas adicionais.
O documento deve ser elaborado em estreita articulação entre os docentes titulares de turma/diretores de
turma/conselhos de turma / docentes de educação especial/ técnicos especializados do CRI e/ou do Projeto “Na Escola
tenho tudo”.
O PTI é comunicado a cada encarregado de educação pelo docente titular/diretor de turma que pode ser
coadjuvado pelo docente de educação especial, que funciona como “pessoa de referência” para o aluno, sempre que
necessário.
Devem ainda ser mobilizados todos os recursos humanos e materiais que foram já divulgados e
disponibilizados pela Escola para suprir os constrangimentos detetados (SPO, Bibliotecas Escolares, Apoio Tutorial
Específico, Apoios Educativos…)
As equipas realizam um trabalho de monitorização, identificando eventuais constrangimentos no trabalho
desenvolvido junto dos alunos e acionando todos os mecanismos disponíveis para abrir canais de comunicação com as
famílias (CRI, CPCJ, Instituições de apoio social, Escola Segura, Autarquias…), reportando-os à EMAEI.

4. Equipa da Biblioteca Escolar
“A biblioteca deve integrar-se no modelo de E@D da escola. (…)
A biblioteca deve apoiar os docentes e articular com as
diferentes estruturas. (…) A biblioteca deve contribuir para
promover a ligação da escola à comunidade escolar e o bemestar dos alunos.” (in A Biblioteca Escolar - Roteiro para
professores bibliotecários - RBE)

A Equipa da Biblioteca Escolar (EBE) do AEMGA desenvolverá e disponibilizará um conjunto de recursos
(pedagógicos e digitais) e de serviços (alojados na página do Agrupamento e nos blogues de cada uma das BE),
capazes de apoiar e complementar as atividades letivas das diversas disciplinas/áreas disciplinares. Esse auxílio à
distância poderá passar pelas seguintes iniciativas:
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a) Apoio síncrono, sempre que tal seja previamente solicitado pelos professores ou alunos para apoio e
orientação às atividades de pesquisa da informação e/ou de seleção de recursos documentais;
b) Disponibilização, nos seus diferentes canais e plataformas do AEMGA, de recursos, atividades e sugestões
que viabilizam a execução de tarefas em ambiente virtual e implementem atividades de pesquisa, produção e
colaboração de forma não presencial;
c) Agregação e divulgação de sítios de interesse para ocupação cultural dos tempos livres dos alunos
pensando nas diferentes faixas etárias (Educação Pré-Escolar até ao Ensino Secundário);
d) Criação ou reforço de comunidades, através de estratégias de comunicação com professores, pais e
encarregados de educação e alunos;
e) Divulgação de tutorias sobre a utilização de ferramentas digitais e respeitantes ao uso seguro da Internet;
f) Dinamização de concursos literários.
Na plataforma REDA (Recursos Educativos Digitais Abertos), disponível a partir do blogue da BE
https://bibliotecaesmga.wordpress.com/, pode ser encontrada uma variedade de recursos para diferentes áreas/níveis
de ensino (acompanhados de propostas de operacionalização), aplicações com potencial educativo e sugestões.
Poderão, ainda, ser submetidos recursos, tornando-os, desta forma, disponíveis aos outros utilizadores.
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Parte IV – Da Etapa 2 - Estratégia e circuito de comunicação - Quadro de comunicação AEMGA

1. Princípios orientadores da comunicação
“É, pois, fundamental criar uma boa estrutura de comunicação
para gerar uma autêntica comunidade virtual de
aprendizagem.” (in Roteiro 3. Comunicação no Ambiente
Online - UAb)

Serão estabelecidos circuitos de comunicação simples e eficazes, dirigidos a todos os intervenientes da
comunidade escolar. Todas as ações e atividades de comunicação deverão:
a) Orientar-se por uma mensagem central;
b) Adequar-se aos destinatários;
c) Seguir uma estratégia;
d) Serem transmitidas nos momentos e através dos meios/canais considerados mais adequados.

A comunicação efetua-se através de: página do AEMGA (www.aemga.pt), página de Facebook da instituição,
email institucional, telemóvel (Sms/WhatsApp) e videoconferência (recorrendo à plataforma Zoom), envolvendo:
a) Diretor e restantes elementos da Direção;
b) Direção e Coordenadores de Diretores de Turma;
c) Direção e Coordenadores de Departamento Curricular;
d) Coordenadores de Diretores de Turma e Diretores de Turma;
e) Coordenadores de Departamento Curriculare Coordenadores de Ano/Grupo Disciplinar;
f) Diretor e Câmara Municipal de Espinho;
g) Diretor e elementos das APEE
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2. Circuitos de comunicação
Circuito de comunicação geral, com necessidade rápida de escoamento rápido da informação

Comunicação sobre assuntos/informações referentes a questões organizacionais, pedagógico-didáticas e de
avaliação
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Comunicação sobre assuntos associados às Direções de Turma/Equipas Pedagógicas

Comunicação sobre assuntos associados ao trabalho do Grupo, da Turma (1.º CEB) e do Conselho de Turma

Educação Pré-Escolar
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1.º CEB

2.º/3.º CEB e Ensino Secundário

Página 14 de 32

Parte V – Da Etapa 3 - Modelo de E@D do AEMGA
1. Planeamento das atividades à distância
“No atual contexto de mudança repentina de um ensino
presencial para um ensino a distância, as escolas envidam
esforços no sentido de equacionar as melhores estratégias,
para que os alunos mantenham rotinas de estudo em casa.” (in
Roteiro 2. Planificação e Organização do Ambiente Online UAb)

No planeamento e na preparação das atividades e das tarefas, deverá observar-se o seguinte:
Definição da mancha horária semanal – Registo de actividades e assiduidade
 Mancha horária fixa (ter em consideração a especificidade de cada um dos Ciclos: Educação Pré-Escolar; 1.º
CEB…)
 O horário (a mancha horária inicial/formal) das turmas deverá ser respeitado, podendo haver, no entanto, permutas
entre disciplinas
 A duração da totalidade das tarefas solicitadas não deve ser superior àquela que os alunos tinham presencialmente
 Os sumários deverão ser preenchidos semanalmente com indicação do tipo de sessão (síncrona ou assíncrona) e
as tarefas/atividades realizadas ou a realizar (no GIAE, os Encarregados de educação e os alunos podem, deste
modo, consultar os sumários)
 Deverá ser feito o registo dos alunos que estiveram presentes nas sessões síncronas e também dos que
realizaram as tarefas

“O plano de trabalho orientará a aprendizagem dos alunos
durante a semana, constituindo-se como um instrumento
gerador de rotinas de estudo em casa.” (in Roteiro 2.
Planificação e Organização do Ambiente Online - UAb)

Opção pelo trabalho síncrono/trabalho assíncrono - Elaboração de Plano de Trabalho
 O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas ou assíncronas
 Deve-se privilegiar o trabalho assíncrono, assente na realização de atividades propostas, tendo por base materiais
e recursos fornecidos e/ou outros a pesquisar pelo aluno
 Deverá ser elaborado semanalmente ou quinzenalmente um Plano de Trabalho (documento anexo) pelo
Educador/Professor Titular de Turma/Conselho de Turma
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 Nos 2.º/3.º CEB e Ensino Secundário, este Plano deverá ser coordenado e monitorizado pelo Diretor de Turma de
forma a evitar a sobreposição, sobrecarga ou repetição (da tipologia) de tarefas/atividades
 Este Plano deve ser elaborado por disciplina, com tarefas claras/simples, proporcional à carga horária da disciplina,
podendo ser planeadas tarefas interdisciplinares
O Plano deverá ser enviado pelo Diretor de Turma aos encarregados de educação e alunos à sexta-feira (com
exceção da primeira semana de aulas – entre 14 e 17 de abril)

“O (plano de trabalho) deve informar os alunos sobre o que se
vai aprender, de que forma será feita a aprendizagem, quais
serão as estratégias e atividades a desenvolver, qual será o
produto concreto dessas atividades (quando se aplique), e
como serão avaliado.” (in Roteiro 2. Planificação e Organização
do Ambiente Online - UAb)

Número e duração das sessões síncronas - Definição das atividades e estratégias de ensino-aprendizagem
 Limitar as sessões síncronas ao essencial: no máximo, 2 sessões /semana /disciplina e nunca superior a 45
minutos. A sessão deverá coincidir com a hora do horário da turma e previamente agendada com os alunos
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 O número de sessões síncronas deverá ter em conta a carga horária das disciplinas
 As sessões síncronas servirão preferencialmente para orientar os alunos (na realização dos trabalhos), recolher
informação sobre o trabalho (de aprendizagem) desenvolvido e para tirar dúvidas, não sendo aconselhável que se
façam sessões longas a explicar conteúdos da disciplina
 Definir o tempo de intervalo entre cada tarefa proposta (tarefas com um máximo de 20/30 minutos, conforme as
faixas etárias)
 Evitar a sobrecarga do trabalho. Privilegiar, sempre que possível, a realização de atividades colaborativas em pares
ou em grupos (o recurso a esta estratégia ajuda a esbater o sentimento de isolamento à distância e pode
proporcionar ajuda aos alunos com mais dificuldades)
 Considerar a flexibilidade temporal na execução das tarefas (ter em conta os diferentes ritmos de aprendizagem, os
contextos específicos de cada aluno)

“É muito útil para os alunos associarem a cada unidade os
conteúdos, recursos e ferramentas necessários para realizar as
atividades.” (in Roteiro 2. Planificação e Organização do
Ambiente Online - UAb)

Meios e Ferramentas - Identificação dos recursos a serem utilizados
 Privilegiar o email da turma e os mails individuais
 Utilizar as plataformas que já eram habituais: Moodle, Google Classroom, Escola Virtual, Leya, Zoom, RTP
Ensina…
 Utilizar, como recurso mais personalizado e/ou complementar, o telemóvel (SMS, Whatsapp, Messenger)…
 Nos casos de alunos sem qualquer tipo de acesso a meios digitais, utilizar os CTT ou mesmo o levantamento de
materiais na escola
 Privilegiar a utilização do Manual e do Caderno de Atividades, podendo recorrer a Fichas e/ou materiais
complementares
 Recorrer ao Projeto #EstudoEmCasa como ferramenta para os alunos que se encontram sem acesso à Internet ou
como plataforma complementar às que já estão a ser utilizadas
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Roteiro - Moodle na Educação a Distância

Tutorial - Zoom

Tutorial – Google Classroom

Formação Escola Virtual

Roteiro de apoio à implementação da Aula Digital, da LeYa Educação

WhatsApp – Como utilizar
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In: Webinar - Ensino à distância - Como comunicar e planificar? com Carlos Pinheiro, 7 de abril de 2020.

Equipa de apoio tecnológico e pedagógico
 Constituição da Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico, que organiza os meios, veicula orientações e
capacita/apoia, de forma personalizada, os Docentes sobre soluções de comunicação
 A Equipa de Apoio pode dinamizar pequenas sessões de capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais,
Webcasts, entre outras
 Esta Equipa, no âmbito das suas competências e atribuições, deverá incentivar a partilha de boas práticas entre
docentes
 Esta equipa estabelecerá um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da Comunidade
Escolar, com base no endereço eletrónico equipa.atp@aemga.pt
 A equipa de apoio pedagógico incluirá ainda a Equipa das Bibliotecas Escolares e o SPO
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Parte VI – Da Etapa 4 - A Avaliação no E@D do AEMGA
Avaliação e monitorização das atividades à distância
“É igualmente importante que, aquando da criação do (Plano
de Trabalho), se defina o cronograma das atividades e se
configure o ambiente virtual por semanas ou tópicos,
estabelecendo o período para o desenvolvimento de cada
atividade, selecionando os recursos para a sua execução, com
sessões síncronas e assíncronas, assim como definindo os
momentos para a avaliação/feedback.” (in Roteiro 2.
Planificação e Organização do Ambiente Online - UAb)

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (no Capítulo II – respeitante ao
Regime excecional em matéria de realização, avaliação e certificação das aprendizagens), as classificações a atribuir
em cada disciplina têm por referência o conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo
o trabalho realizado ao longo do 3.º período, no âmbito do plano de ensino a distância, sem prejuízo do juízo
globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.
Por conseguinte, para além do previsto nos Critérios Gerais e Específicos de Avaliação anteriormente
aprovados no início do presente ano escolar (e ainda nos Instrumentos de avaliação a privilegiar no âmbito do Projeto
Curricular de Turma), deve igualmente ser considerada toda a informação coligida (sustentada nas evidências
recolhidas/registas no processo de Monitorização das actividades solicitadas/propostas aos alunos no seu Plano de
Trabalho Semanal/Quinzenal, quer ao nível da turma, quer na vertente individual).
Em tempos de excepcionalidade e de pandemia (que nunca devemos esquecer), a avaliação deve ser (mais do
que nunca) eminentemente formativa e deve ser um instrumento ao serviço das aprendizagens. Assim sendo, a
avaliação deverá ser encarada não como punitiva ou seletiva, mas sim um instrumento para que todos aprendam.
No documento “Critérios Gerais de Avaliação - Ano letivo de 2019/2020” (aprovado a 26 de setembro em
reunião do Conselho Pedagógico), já se aponta a avaliação, na sua vertente interna, como resultado:
a). De um processo regulador do ensino e da aprendizagem, orientador do percurso escolar dos alunos e
certificador dos conhecimentos adquiridos, bem como das capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas
de competências inscritas nos documentos “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, Aprendizagens
Essenciais, quando aplicáveis, e os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso/ano;
b). De um juízo global sobre as aprendizagens essenciais desenvolvidas pelos alunos e/ou o grau de
cumprimento das metas curriculares, quando aplicáveis e fixadas para os diferentes níveis de ensino;
c). Da utilização a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação
adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.
A avaliação deve ser, por conseguinte, um processo integrado no desenvolvimento do currículo, com o
objetivo central de ajudar os alunos a aprender melhor, designadamente dando-lhes um feedback de qualidade.
Fornecer informação implica dar feedback ao aluno sobre o seu desempenho. O feedback deve ser explícito e
comunicado de forma a que os alunos o percebam, orientador, dando instruções claras sobre os aspetos positivos e a
melhorar, referenciado aos critérios de avaliação e focado no processo ou na tarefa (in ROTEIRO - Princípios
Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância).
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Para uma maior fiabilidade no processo avaliativo, devem combinar-se diferentes processos de recolha de
dados, em contextos diferenciados. Os instrumentos e as técnicas devem ser adequados à tarefa e às competências a
mobilizar. No presente contexto da avaliação do E@D, torna-se importante, mais do que em qualquer outro contexto
escolar anteriormente vivido, o recurso à diversificação dos procedimentos e técnicas de avaliação para recolha da
informação necessária ao apoio às aprendizagens e à construção do juízo de valor para a classificação (triangulação
de informação para garantir o rigor em avaliação; diversificação dos procedimentos de recolha de dados contribui
para o rigor e a equidade; e mobilização de diferentes atores para consolidar juízos de valor, materializados em
classificação).

Formas de apoio, feedback, avaliação
 Dar feedback formativo frequente e personalizado aos alunos
 Fornecer um feedback rápido e constante
 Diversificar os instrumentos de avaliação (projetos; portefólios; questionários de correção automática; jogos…)
 Os Coordenadores de Ano/Departamento/Grupo Disciplinar deverão garantir que existe um acompanhamento por
ano/ciclo e articulação na concretização das orientações pedagógicas
 Com o intuito de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D, será constituída uma Equipa de
Acompanhamento e Monitorização (composta pelos elementos do GAI, mais uma educadora e uma professora do 1º
CEB)
 Esta equipa realizará uma consulta regular à Comunidade Escolar sobre o trabalho que vai sendo efetuado, com
base nos seguintes indicadores de qualidade e de quantidade:
 Indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e encarregados de
educação; qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens;
 Indicadores de quantidade: taxa de concretização das tarefas propostas; número de tarefas enviadas
pelos professores; disponibilização de meios tecnológicos de E@D; apoio ao desenvolvimento de competências
digitais de professores e alunos; desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computadores e
ligação à Internet em casa
 Serão aplicados questionários de satisfação a encarregados de educação, alunos e docentes, em dois momentos:
após algumas semanas de experiência/operacionalização do Plano; e no final do ano letivo
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“O professor, mais do que transmitir conhecimentos, deve
agora guiar o processo de aprendizagem do aluno, por forma a
desenvolver as suas capacidades, nomeadamente de aprender
a aprender, da sua autoaprendizagem e da sua autonomia. O
professor deve, assim, acompanhar, motivar, dialogar, ser líder
e mediador, fomentando e mediando uma interação humana
positiva. Espera-se, ainda, que seja moderador, nas relações
interpessoais e intrapessoais e faça o seu papel de auto e
heteroavaliador, de conteúdos e desempenhos. Espera-se
também que sirva de suporte e estímulo aos alunos, regulando
e orientando as suas emoções, afetos e atitudes..” (in Roteiro 3.
Comunicação no Ambiente Online - UAb)

Conselhos de Turma/Equipas Educativas
 Para a definição e concretização das orientações pedagógicas, as lideranças intermédias assumem um papel
essencial no E@D
 Os Diretores de Turma assumem particular relevância na organização e gestão do trabalho do Conselho de
Turma/Equipas Pedagógicas em estreita articulação com as Coordenadoras de Diretores de Turma
 Em alinhamento com as orientações pedagógicas do AEMGA, os Conselhos de Turma/as Equipas Pedagógicas
concebem um Plano de Trabalho Semanal/Quinzenal para cada grupo/turma, sob a orientação do Diretor de Turma,
do Diretor de Curso e do Coordenador de Departamento (na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB)
 Na conceção do Plano de Trabalho Semanal (Quinzenal) para todos os alunos, este deve ter em conta os
princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no
âmbito da Educação Inclusiva (articulando com o docente de Educação Especial afeto à turma)
 Os Conselhos de Turma/Equipas Educativas deverão encontrar formas de comunicação que permitam delinear o
Plano de Trabalho Semanal/quinzenal e procederem à avaliação/monitorização do trabalho realizado

“ (...) os coordenadores de estabelecimento/os diretores de
turma/os coordenadores de curso articulam com os professores
do 1.º ciclo/os professores do conselho de turma/os professores
do curso, com o objetivo de estabelecer um plano de trabalho
para os alunos, de frequência semanal, e com um número de
propostas de atividades apropriado à carga horária adstrita a
cada disciplina, na mancha horária semanal.” (in Roteiro 2.
Planificação e Organização do Ambiente Online - UAb)

Articulação entre estruturas intermédias
 Os Coordenadores de Departamento Curricular/de Grupo Disciplinar, e os Diretores de Curso nas questões do
acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas
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 Cada grupo disciplinar deverá atualizar a planificação do 3.º período reajustando ao plano de E@D (pretende-se
que se atualizem instrumentos de avaliação, à plataforma utilizada para comunicar com os alunos e as sessões
síncronas que irá estabelecer com a(s) turma(s))
 Os Coordenadores de Estabelecimento no acompanhamento e supervisão das questões logísticas relativas à
estrutura educativa que coordenam, em estrita articulação com o Diretor do AEMGA

Parte VII – Das Parecerias e dos Contactos dos serviços/entidades que realizam atendimento/acompanhamento
social no concelho de Espinho, por área de intervenção/freguesia

I - Parcerias:
Câmara Municipal de Espinho
Juntas de Freguesia
Cerciespinho (https://www.cerciespinho.org.pt/)
Academia(s) de Música de Espinho e de Paços de Brandão
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE)
Associações de Pais e Encarregados de Educação
Federação Concelhia das Associações de Pais de Espinho (FCAPE)
Biblioteca Municipal de Espinho – Biblioteca Municipal Marmelo e Silva
Polícia de Segurança Pública de Espinho
Outros parceiros.

II – Contactos:



Freguesia de Espinho (e situações de ação social de Guetim)
Serviço Local da Segurança Social
Dr.ª Andreia Lopes e Dr.ª Luísa Mendes
Telefone: 300 519 858
Email: ISS-Aveiro-Ovarespinho@seg-social.pt

 Freguesia de Espinho (situações de RSI acompanhadas pela Equipa do Protocolo de Rendimento
Social de Inserção)
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) – Protocolo de RSI
Dr.ª Raquel Ferreira
Telefone: 220 973 408
Email: adce@adce.pt
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 Freguesia de Anta (Bairro da Ponte de Anta):
Cerciespinho – Centro Comunitário da Ponte de Anta
Dr.ª Tânia Prata
Telefone: 227 320 166
Email: cc.gabinete.atendimento.t@cerciespinho.org.pt
Dr.ª Ana Santos
Telemóvel: 934 245 785
Email ana.santos@cerciespinho.org.pt
 Freguesia de Anta (exceto bairro da Ponte de Anta), Freguesia de Silvalde e situações de RSI de
Guetim:
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) – Centro Comunitário
Dr.ª Sónia Sá, Dr.ª Denise Macedo e Dr.ª Susana Torres
Protocolo de RSI
Dr.ª Joana Paulo, Dr.ª Raquel Ferreira e Dr.ª Maria João Pinto
Telefone: 220 973 408
Email: adce@adce.pt
 Freguesia de Paramos (Ação Social e RSI):
Centro Social de Paramos – Centro Comunitário
Dr.ª Ana Rita Bastos
Telemóvel: 967 966 211
Email: rsicentrocomunitario@centrosocialparamos.org

Parte VIII – Dos documentos/sites de suporte/apoio

I – Legislação
 Resolução de Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril - Estabelece uma estratégia de
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19
 Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril - Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da
educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
 Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, alterado pela Lei n.º 5/2020, de 10 de abril - Quarta alteração,
por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID-19
 Despacho n.º 3427-B/2020, de 18 de março - Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas
presenciais no âmbito da COVID-19

II – Comunicados/Informações
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A - Externos
 Comunicado às Escolas - DGE (13.03.2020)
B - Internos
 Exames 2020 – Comunicação n.º 5/JNE/2020 (22.04.2020)
 Informação Exames 2020 - Decreto-Lei n.º 14-G72020, de 13 de abril (17.04.2020)
 Comunicado aos Titulares de Grupo e de Turma - Diretores de Turma - AEMGA (16.03.2020)
III – Roteiros
A – Direção-Geral da Educação (DGE), Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP)
 Roteiro - Princípios Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) – DGE,
DGEstE e ANQEP (18.05.2020)
 Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas – DGE
(27.03.2020)
B – Educação Inclusiva
 Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade
E@D – DGE (08.04.2020)
 Manual de Atividades – Intervenção à Distância (Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)
C – Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)
 A Biblioteca Escolar no Plano de E@D - Roteiro para professores bibliotecários – Rede de Bibliotecas
Escolares (09.04.2020)
 Biblioteca escolar digital – Rede de Bibliotecas Escolares (13.04.2020)
 Atividades e recursos – Rede de Bibliotecas Escolares
IV - #EstudoEmCasa (https://estudoemcasa.dge.mec.pt/)
 9 Princípios Orientadores para Acompanhamento dos Alunos que Recorrem ao #EstudoEmCasa
 Para complementar o ensino à distância por meios digitais, o Ministério da Educação criou um conjunto
suplementar de recuso educativos, para a Educação Pré-Escolar e para o Ensino Básico transmitidos através dos
canais RTP 2 e RTP Memória.
 O #EstudoEmCasa teve início no passado dia 20 de abril, contempla conteúdos que fazem parte das
aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano. Esta modalidade irá ocupar a grelha das 09h00 às 17h50, com conteúdos
organizados para diferentes anos de escolaridade e pretende ser uma ferramenta para complementar o trabalho dos
professores com os seus alunos.
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 A RTP2 (por via do Programa ZigZag), por sua vez, transmite conteúdos destinados às crianças da
Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de desenvolvimento das
OCEPE, sendo acompanhados do envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e sugestões
de atividade complementares.
V – Sites
A - Apoio às Escolas (Direção-Geral de Educação) - https://apoioescolas.dge.mec.pt/
 Atividades - https://apoioescolas.dge.mec.pt/Atividades
 Recursos - https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos
 Partilha de Práticas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/PartilhadePr%C3%A1ticas
 Ferramentas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas
 Metodologias para o E@D - https://apoioescolas.dge.mec.pt/Metodologias
 FAQ - https://apoioescolas.dge.mec.pt/FAQ
B – Segurança Online/Proteção de Dados
 Comissão Nacional Proteção de Dados (CNPD - https://www.cnpd.pt/) - Orientações para utilização de tecnologias de
suporte ao ensino à distância (08.04.2020)
 SeguraNet – Navegar em Segurança - https://www.seguranet.pt/
 Estudo em Casa: Recomendações de Segurança - https://www.seguranet.pt/pt/noticias/estudo-em-casarecomendacoes-de-seguranca


Atividades

de

prevenção

de

Bullying

e

de

–

Ciberbullying

manual

Enable

-

(OMS)

-

https://www.seguranet.pt/pt/recursos/atividades-de-prevencao-de-bullying-e-de-ciberbullying-manual-enable
C – Ordem dos Psicólogos - https://www.ordemdospsicologos.pt/pt


Como

lidar

com

o

stresse

durante

o

surto

de

Covid-19

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/como_lidar_com_o_stress_durante_o_surto_de_codvid1
9.pdf


Recomendações

para

Professores

e

Educadores

de

Infância

-

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_professores_e_educadores.pdf


Em

isolamento

–

Ainda

agora

começou

e

já

não

suporto

esta

situação

-

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_isolamento_tempo_pandemia.pdf


Estudar

em

tempo

de

Pandemia

–

Guia

para

pais

e

cuidadores

-

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_estudar_em_tempo_de_pandemia.pdf


Como

evitar

e

resolver

conflitos

em

situação

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_conflitos_isolamento.pdf
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de

isolamento?

-

D – Relatórios/Estudos
 Organização Mundial da Saúde (OMS) – The impact of health and health behaviours on educational
outcomes in high-income countries: a review of the evidence

Espinho, Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
03 de junho de 2020
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Parte IX – Dos Anexos - Modelo de Plano de Trabalho Individual

E@D - Plano de Trabalho Individual (Semanal/Quinzenal) *
Ano:

Turma:

Dia

Disciplina/
Apoio Especializado

Aluno:

Semana/Quinzena: xx de abril a xx de abril

Trabalho
(Indicar plataforma)

Tarefa/atividade
(Referir de forma sucinta)

Síncrono

Assíncrono

Duração

Tipo de monitorização

Recursos humanos e técnicos a mobilizar: (identificar o docente de educação especial que funciona como elemento de referência; mobilizar equipamentos; acionar
mecanismos para abrir canais de comunicação com as famílias, etc.)

Espinho, ___ de abril de 2020
O Diretor de Turma:

*Este Plano de Trabalho Individual deve ser enviado para esmgadoc@gmail.com e anexado ao RTP/PEI do aluno.

Parte VII – Dos Anexos - Modelo de Plano de Trabalho Semanal/Quinzenal

E@D - Plano de Trabalho Semanal/Quinzenal
Ano:

Turma:

Nome do Diretor de Turma:

Semana/Quinzena: xx de abril a xx de abril

Trabalho
Dia

Disciplina

(Indicar plataforma)

Tarefa/actividade
(Referir de forma sucinta)

Síncrono

Assíncrono

Duração

Tipo de monitorização

Articulação com os diferentes apoios educativos (Educação Especial, PLNM, Apoio Tutorial Específico, SPO, outros…)

Espinho, ___ de abril de 2020
O Diretor de Turma:

