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O plano E@D do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, tem como intenções dar continuidade ao 

trabalho já realizado no ano letivo anterior, aquando da suspensão das atividades letivas, chegar a todos 

os alunos possibilitando-lhes o acesso à  aprendizagem e à aquisição das competências necessárias ao seu 

desenvolvimento integral, de acordo com o seu nível de desenvolvimento e o seu ano de escolaridade, 

tendo em conta as Aprendizagens Essenciais de cada disciplina e a boa prossecução dos objetivos 

estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória . 

 

 

1. Estratégias de gestão e de liderança 

O momento atual impõe alterações substanciais na vida social, com fortes implicações no quotidiano da 

escola, a quem se pede mais uma vez que repense, num tempo célere, novas formas e metodologias de 

trabalho.  

Hoje, a comunidade escolar e educativa, tendo sempre presente a sua finalidade enquanto entidade 

formadora e responsável pela ação educativa, deve recentrar e projetar o seu serviço e as suas atividades 

em função dos novos contextos em que se move.   

Do ponto de vista social, é elemento fundamental para assegurar a ligação entre elos de uma cadeia 

fragilizada, que por força das circunstâncias se encontra isolado, nos mais variados cenários a que este 

isolamento obriga. 

Neste processo, todos são chamados para reinventar a escola e a definir momentos excecionais de 

continuidade do processo pedagógico. A cooperação entre todos e a partilha de responsabilidades 

assumem um papel de destaque, que importa delinear, com vista ao alinhamento das ações. 

 

Quadro de Responsabilidades  

Diretor 

- Assegurar o quadro de comunicação institucional entre 

a tutela e as diferentes estruturas do agrupamento; 

- Garantir a usabilidade das diferentes plataformas de 

apoio administrativo e pedagógico no âmbito do domínio 

do AEMT; 

- Apoiar os Docentes no âmbito da utilização de recursos 

de ensino à distância; 

- Articular com a autarquia local necessidades 

conducentes à manutenção da igualdade de 

oportunidades para os alunos. 

Conselho Pedagógico 

- Agir de forma a garantir a transição para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem no 

quadro do ensino à distância; 

- Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de 

procedimentos de avaliação no quadro do ensino à 
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distância. 

Coordenadores de 

Departamento 

- Garantir que, dentro de cada área disciplinar, se 

constitua um acervo de recursos pedagógicos 

mobilizadores das diferentes aprendizagens essenciais; 

- Garantir equilíbrios na utilização dos recursos 

pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

Docente bibliotecário 

- 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. 

Coordenadores de 

DT/Diretores 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 objetivo 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 ensino à distância; 

- Coordenar com os Orientadores de FCT estratégias que 

garantam os objetivos que lhe estão inerentes. 

Diretores de turma 

- Assumir a liderança da sua equipa pedagógica de forma 

a garantir equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a 

realizar com os alunos; 

- Assegurar a comunicação com os alunos e os 

encarregados de educação de forma a atender situações 

de vulnerabilidade no quadro do ensino à distância; 

- Desencadear procedimentos necessários de forma a 

mitigar situações de vulnerabilidade identificadas. 

Docentes 

- Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos com 

potencial de mobilização no quadro do ensino à distância; 

- Garantir equidade e equilíbrios no âmbito do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

- Atender às diferentes realidades e contextos em que se 
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encontram os alunos. 

Serviço 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. 

Equipa EMAEI 
Manter o apoio a Docentes e alunos no âmbito do quadro 

de ensino à distância. 

 

2. Estratégia e circuito de comunicação 

Este Agrupamento conta com serviço de e-mail institucional que garante uma conta de correio eletrónico 

a todos os membros da comunidade educativa. Desta forma, este vai continuar a ser o meio oficial de 

comunicação entre os diferentes atores. Neste sentido, também foram criadas contas para os alunos 

associadas ao nosso domínio. 

A comunicação entre professores e alunos, assim como entre os professores, será assegurada por partilha 

de documentos/pastas entre utilizadores da plataforma TEAMS e e-mail. 

Para sessões síncronas, entre professores e alunos, bem como entre docentes, nos momentos de 

reuniões de carater pedagógico, será utilizada a plataforma TEAMS.  

A página Web e o Facebook do Agrupamento poderão também servir o propósito de difundir informação 

e alertas. 

Para atingirmos o nosso objetivo final sem esquecermos ninguém, poderá ser necessário recorrer a outras 

formas de comunicação à distância, designadamente aos serviços dos CTT, Juntas de Freguesia, 

Bombeiros, Associação de Pais, Associações de Solidariedade Social e de outros parceiros locais 

fundamentais para minorar as desigualdades entre os alunos. 

 

3. Modelo de Ensino 

3.1- Plano de trabalho das turmas    

 Ensino Pré-Escolar:  

Os contactos entre Educadoras de Infância e crianças será assegurado regularmente através de contacto 

telefónico, Messenger, Plataforma da Microsoft Teams e conta de correio eletrónico articulada pelos EE. 

 Primeiro ciclo: 

O trabalho com alunos do primeiro ciclo será realizado de forma síncrona e assíncrona em todos os anos 

de escolaridade.  
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O Docente titular de turma estabelece o horário de trabalho semanal, atendendo a que integre todas as 

componentes e no mínimo contemple 120 minutos de forma síncrona diariamente, com um intervalo 

entre os dois tempos.  

Deve ainda atender ao horário das disciplinas de Inglês e EMRC que deverão manter o horário habitual. 

Todas as componentes do currículo deverão assumir de forma síncrona, pelo menos, metade da carga 

horária semanal, sendo a restante cumprida de forma assíncrona. Por opção do docente o horário poderá 

ser cumprido apenas de forma síncrona. 

 Segundo e terceiros ciclos do ensino básico e ensino secundário 

As aulas decorrem de forma síncrona e assíncrona, sendo que cada disciplina deverá cumprir, no mínimo, 

metade da carga horária semanal, com arredondamento por excesso, de forma síncrona. Nestas 

disciplinas poderá ainda ser contemplado mais um tempo na semana seguinte de forma síncrona. As 

disciplinas com um tempo semanal de 45 minutos, podem ser lecionadas durante uma semana de forma 

síncrona e na semana seguinte de forma assíncrona. 

O horário de trabalho semanal, elaborado pelo Diretor de turma, ouvido o Conselho de turma, deverá 

atender às especificidades de cada turma, nomeadamente aos constrangimentos no acesso à internet e 

meios existentes na família, bem como outros aspetos de natureza pedagógica, nomeadamente as 

disciplinas sujeitas a avaliação externa e eventuais atrasos no cumprimento de planificações. 

O horário de trabalho deverá contemplar, pelo menos 135 minutos de forma síncrona, com intervalo após 

cada bloco de 90 minutos.  

As estratégias de ensino nas sessões síncronas são da responsabilidade dos docentes, contando com os 

recursos disponíveis. Nas sessões assíncronas deverão ser delineadas estratégias que contemplem os 

recursos de que os alunos dispõem, nomeadamente cadernos de atividades e manuais adotados, 

tornando assim profícuas estas sessões. 

 

3.2. Assiduidade 

O registo de presença dos alunos, será feito da seguinte forma:  

Nas sessões síncronas por verificação de presenças. (O docente pode fazer a verificação da presença do 

aluno, sempre que o entender, no decorrer da sessão) 

Nas sessões assíncronas mediante o cumprimento das tarefas.1 

 

3.3. Registo semanal 

Semanalmente, todos os docentes, devem fazer um registo, a enviar ao diretor de turma, onde constem: 

 As aprendizagens desenvolvidas; 

 As tarefas realizadas e o feedback dos alunos; 

 As evidências da participação, através de: 

                                                           

1
 Ver a sugestão para a atribuição de tarefas no final. 
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o Registo de assiduidade às sessões síncronas e; 

o Registo do cumprimento de tarefas das sessões assíncronas. 

O Diretor de turma, munido desta informação semanal, pode indagar junto do EE a razão da falta de 

presença e encetar medidas de prevenção de outros incumprimentos. 

 

3.4. Registo dos sumários 

O registo dos sumários é feito na plataforma E360 onde se devem registar as ausências dos alunos das 

sessões síncronas. 

 

4. Monitorização e avaliação do plano 

A monitorização será efetuada em dois momentos distintos, no meio e no final do período letivo, de 

forma a aferir e avaliar a qualidade do serviço educativo prestado, possibilitando ainda o incremento de 

ajustes. (Será difícil prever o tempo de duração da aplicação do Plano E@D) 

Esta monitorização será efetuada através de inquérito online preenchido pelos diferentes intervenientes.  

 

Nota: 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. 

 

 

 

 

 

Organização de uma tarefa para trabalho assíncrono 

“Vamos supor que o docente pretende preparar uma aula de 45 minutos”  

Tem de ter consciência que 45 minutos é o tempo que os alunos terão para realizar essa tarefa;  

Nesses 45 minutos os alunos terão de:  

1) Aceder às instruções dadas pelo docente, seja através de email, na plataforma Teams, por SMS ou 
mesmo em papel;  

2) Ler as instruções dadas e interpretá-las;  
3) Realizar a(s) tarefa(s) que o docente propõem;  
4) Digitalizar ou fotografar o trabalho realizado, quando não é pedido noutro formato;  
5) Enviar as evidências (foto ou outro) para o docente.  
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Se pensarmos em atribuir tempos a cada um dos itens, deve ser ponderado. A título de exemplo, 
apresenta-se o tempo estimado para a realização de uma tarefa:  

Item 1) – 2 minutos;  
item 2) – 5 minutos;  
item 3) – ???;  
item 4) – fotografado (1 minuto), digitalizado (2 – 3 minutos, com experiência), em outros formatos – 
depende muito do formato e do domínio de cada aluno;  
item 5) – 2 minutos.  

É possível constatar que, descontando a tarefa, o aluno pode despender no mínimo de 10 minutos para 
preparação e envio da tarefa, o que faz com que sobrem menos de 35 minutos para a sua realização, item 
3).  

Admitindo que, numa aula presencial, o docente dispõem dos alunos à sua frente e facilmente identifica 
os distraídos chamando-os à atenção, ou para os que não estão a perceber, altera ou reformula as 
estratégias, consegue acompanhar todos os alunos em tempo real. Ora, numa aula assíncrona, os alunos 
não têm quem os controle, podem distrair-se muito facilmente, podem não perceber os conteúdos ou as 
próprias instruções, podem ter dificuldade em aceder aos conteúdos online, não têm quem os oriente, 
ajude ou esclareça, e assim, irão necessitar de um tempo que é, incomparavelmente, maior.  

O docente tem de prever todas as dificuldades pelas quais os alunos irão passar e atribuir tarefas que 
possam motivá-los e que não os façam desistir.  

Tem ainda de considerar que o aluno terá de fazer o mesmo às restantes disciplinas.  

Em disciplinas com tempos diferentes facilmente se faz o devido ajuste. Mas tudo se mantém.  

Cada docente deve ter consciência disto e pedir tarefas simples e muito bem orientadas. Deve ponderar 
todas as situações problemáticas e/ou obstáculos que os alunos poderão encontrar. Não tornar as tarefas 
repetitivas e não esquecer de fazer pequenos momentos de avaliação pois só assim se saberá se o aluno 
está a realizar aprendizagens.  

Existem aplicações que permitem fazer testes para dar aos alunos, cuja resposta pode ir de 

verdadeiro/falso, escolha múltipla, preenchimento de espaços, até textos longos, com classificação 

imediata, a exceção destes últimos. Avaliar sistematicamente, com reduzido número de questões permite 

ir tendo feedback da compreensão dos conteúdos. Nunca esquecer, menos é mais! 

 


