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1. Introdução 

O presente plano decorre, a propósito do COVID-19, das “Orientações, ano letivo 2020/2021”, 

da responsabilidade conjunta da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, da Direção 

Geral de Educação e da Direção Geral de Saúde, bem como das "Orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021", emanadas pela Direção Geral de Estabelecimentos 

Escolares, que, determinam a elaboração de "um plano que preveja o protocolo e os 

mecanismos de ação necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto 

ou não presencial) e eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano 

letivo". 

O presente documento afigura-se como uma proposta de implementação de ações 

conducentes ao desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem num contexto 

de ensino à distância e presencial para alguns apoios a disponibilizar a alunos com medidas 

adicionais. 

A versão deste documento surge após a experiência e a avaliação do Plano de Ensino à 

Distância (E@D) no ano 2019/2020, com base nas recomendações da equipa de monitorização 

e avaliação, dos resultados da Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Muralhas do 

Minho (AEMM) em 2020 e da reflexão e conclusões do Conselho Pedagógico.  

Tem como objetivo garantir aos discentes o direito à educação, numa estreita articulação 

entre a Escola e a Família, procurando definir orientações e plataformas de comunicação e de 

trabalho colaborativo comuns, de forma a permitir que o processo de ensino-aprendizagem 

possa continuar, embora de forma diferente. 

As orientações propostas neste documento procuram ser as mais adequadas à realidade 

existente nos vários níveis de ensino do AEMM, para facilitar o trabalho dos discentes e dos 

docentes, sendo imprescindível o apoio e o envolvimento das famílias. 
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2. Definição das estratégias de gestão e liderança 

Para possibilitar o E@D e promover uma harmonização dos métodos de ensino e 

aprendizagem que facilite a concentração das crianças/alunos nos espaços digitais, os meios 

de comunicação a utilizar devem ser intuitivos e de fácil utilização para crianças/alunos e 

docentes, sem prejuízo de outros que já estejam a ser usados com evidente sucesso. 

Os contactos com os Encarregados de Educação (EE) devem ser estabelecidos através dos 

Diretores de Turma (DT), professor/educador titular de grupo/turma e no caso de alunos com 

medidas adicionais, por parte dos docentes de educação especial, responsáveis pelo processo 

de aprendizagem dos alunos. 

Para o desenvolvimento e sucesso do E@D, o órgão de gestão do agrupamento orientou as 

suas decisões no sentido de:  

 Possibilitar o acesso a todas as crianças e alunos do agrupamento de forma a 

minimizar a exclusão social;  

 Incentivar a comunicação de professor-professor, professor-aluno, professor-

encarregado de educação e aluno-aluno, evitando assim o isolamento e incentivar a 

motivação;  

 Envolver todos os intervenientes da comunidade, nomeadamente, Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia, Associação de Pais e Encarregados de Educação, entre outros, 

com eventual estabelecimento de parcerias;  

 Implementar medidas de inclusão para os alunos com dificuldades de aprendizagem;  

 Definir e organizar estratégias comuns de atuação dos professores centralizadas no 

âmbito das responsabilidades de coordenação dos departamentos, dos conselhos de 

turma e dos diretores de turma;  

 Adaptar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos em que se encontram os 

alunos;  

 Promover uma cultura de trabalho colaborativo, envolvendo todos os docentes;  

 Desenhar modalidades  de  avaliação  alternativas  recorrendo  a  instrumentos  e  

técnicas diversificadas. 

 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, no âmbito das suas funções, 

continuará a desenvolver uma ação que assegure o processo de ensino e aprendizagem e a 

participação de todos neste processo. 
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Existe uma equipa de apoio para dar resposta/organizar questões emergentes, constituída 

pelos seguintes elementos:  

 António Ferreira 

 Manuela Alves 

 Aida Vieira 

 Cláudia Calçada 

 Susana Amorim 

 Manuela Fernandes 

 Rui Valinho 

 

Existe uma equipa de apoio tecnológico para apoiar na capacitação de todos no uso das 

ferramentas tecnológicas, constituída pelos seguintes elementos:  

 Pedro Rodrigues (Coordenador)  

 Filipe Paiva 

 Vítor Almeida 

 José Rui Alves  

 José Teixeira 

 Lucília Morais 

 Gonçalo Fraga  

 

Existe uma equipa, constituída pelas técnicas do projeto School4All, em parceria com a 

autarquia, com as seguintes funções:  

 Distribuir, pelos alunos, materiais pedagógicos;  

 Prestar apoio psicológico às famílias em acompanhamento;  

 Outras atividades que se insiram no âmbito das ações que estão na base da origem 

deste projeto. 

 

No atual contexto de pandemia, consideram-se ainda, os seguintes atores e salientam-se as 

suas principais competências e responsabilidades:  

 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

a) Apoiam os DT e os docentes nas situações de maior vulnerabilidade.  

b) Desenvolvem a sua ação habitual, adaptando-a aos condicionalismos atuais da 

pandemia. 
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 Técnicas de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências (ORVC)  

a) Mantêm a comunicação e o acompanhamento dos adultos através de sessões 

síncronas e/ou correio eletrónico. 

b) Articulam com os formadores. 

 Biblioteca Escolar 

a) Disponibiliza recursos de apoio ao desenvolvimento do Currículo e das 

Aprendizagens. 

b) Apresenta sugestões de leitura e de trabalhos a desenvolver com as 

crianças/alunos, no sentido de desenvolver a literacia. 

c) Contribui para a formação dos utilizadores. 

3. Circuito de Comunicação 

Para o desenvolvimento eficaz deste plano de E@D, é fundamental a implementação de 

circuitos de comunicação assertivos e funcionais que favoreçam o ensino e a aprendizagem. 

Devem encontrar-se os meios tecnológicos que auxiliam o E@D sem inundar as 

crianças/alunos de múltiplas soluções de comunicação. 

O AEMM conta com um serviço de correio eletrónico institucional (…@muralhasdominho.com) 

que garante uma conta de correio eletrónico a todos os membros da comunidade escolar. 

Desta forma, no quadro do E@D, este continua a ser o meio oficial de comunicação entre os 

diferentes atores. 

As atividades presenciais com uso das TIC e as atividades do E@D utilizam, em todos os níveis 

de ensino, os recursos Google Suíte Educação, designadamente a Classroom, o Google 

Reuniões (Meet), o Gmail, o Drive, a Agenda Google e o Google Chat. A utilização uniforme 

destes recursos tem vantagens na aprendizagem, pois evita confusão nos alunos e pais, facilita 

o trabalho aos docentes, permite ainda a implementação de políticas de segurança e 

privacidade. 

Para melhorar a experiência de utilização do Google Reuniões (Meet), comparativamente a 

outras plataformas, são autorizadas as seguintes extensões: Grid view, Meet Attendence, Nod 

reactions, Call Timer, Dualless, Push To Talk e Tactiq Pins. 

É expressamente proibida a gravação de aulas/reuniões em direto por qualquer membro da 

comunidade educativa. É aceitável a gravação de aulas assíncronas pelo professor, caso este as 

queira partilhar como recurso para os discentes nas plataformas de aprendizagem. 



 

 6 

É expressamente proibido ceder links de acesso a aulas por videoconferência, ou partilhar 

pastas na Drive com pessoas não autorizadas. 

Todo, ou quase todo, o trabalho realizado nos regimes presencial, misto e não presencial 

poderá ser registado na Classroom, assim como a avaliação contínua das tarefas, da 

participação e o comportamento. Desta forma, existirá maior flexibilidade, caso seja necessária 

a transição entre regimes de funcionamento das escolas e das atividades escolares se existir 

um agravamento da pandemia COVID. 

O NetGIAE é obrigatoriamente a plataforma de registo diário de sumários, da assiduidade, 

podendo também ser usada para comunicação com os pais/encarregados de educação e para 

estes atualizarem os respetivos contactos.  

Não sendo possível o uso de meios tecnológicos, aplicam-se os procedimentos descritos no 

ponto 4 deste Plano de E@D. 

Na implementação de formas alternativas de contacto e de trabalho à distância, a colaboração 

da Autarquia, das Juntas de Freguesia, e outros parceiros, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e de outras associações locais é igualmente importante na inclusão 

de todos os discentes.  

No uso de qualquer um destes meios de comunicação, síncrona ou assíncrona, é muito 

importante respeitar os princípios do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), assim 

como o Regulamento Interno do AEMM. 

Os computadores portáteis do AEMM estão disponíveis nas escolas para uso administrativo e 

pedagógico, havendo uma reserva de equipamentos para a cedência temporária aos alunos, 

em caso de haver alteração do regime de funcionamento devido ao agravamento da situação 

pandémica COVID-19. A cedência dos equipamentos é efetuada após verificação da efetiva 

necessidade e ainda da disponibilidade dos mesmos. Nesta situação, os EE assinam um Termo 

de Responsabilidade, comprometendo-se a entregar o equipamento, no máximo até 48 horas, 

em boas condições de funcionamento, terminado o período das atividades em regime não 

presencial. O incumprimento das obrigações associadas a esta cedência é punível nos termos 

da Lei nº 51/2012, de 5/9, do Regulamento Interno e do Código Civil, por se tratar de bens 

públicos. 

Caso algum docente não disponha de recursos tecnológicos, poderá utilizar as salas de aula da 

Escola Sede do AEMM, devendo confirmar previamente a disponibilidade de recursos 

(computador, webcam, etc.). 
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4. Orientações para discentes sem acesso às TIC 

4.1. Educação Pré-Escolar/1º Ciclo 

Para as crianças/alunos que não possuem equipamentos tecnológicos ou internet, os materiais 

a enviar deverão seguir os seguintes procedimentos:  

a) O Educador/Professor Titular de Turma envia, por correio eletrónico, o material para a 

reprografia da escola básica onde exerce funções. A reprografia reproduz os materiais 

de acordo com as indicações dadas e prepara um envelope fechado com a 

identificação da criança/do aluno e do ano/turma;  

b) Dentro do envelope deverão constar indicações precisas por parte do 

Educador/Professor Titular de Turma sobre todos os procedimentos que o aluno 

deverá ter em relação ao trabalho (se existe lugar a devolução de algum material; data 

de devolução; objetivo do trabalho; tarefa a desenvolver; etc.);  

c) O Educador/Professor Titular de Turma comunica ao EE a data/hora de levantar o 

envelope na escola;  

d) O EE na data e hora definida vem à escola frequentada pelo seu educando levantar 

o(s) envelope(s) com o material;  

e) A devolução do material elaborado pelo aluno é feita no portão da escola, utilizando o 

mesmo envelope que serviu na expedição inicial;  

f) Em caso comprovado de que o EE se encontre impossibilitado de se deslocar ao 

Estabelecimento de Ensino para proceder ao levantamento dos envelopes com o 

material, os mesmos serão entregues na residência dos alunos, pelo município em 

articulação com o AEMM. Neste caso o Educador/Professor tem obrigatoriamente de 

colocar a identificação do aluno e morada completa; 

g) A distribuição referida no ponto anterior realizar-se-á quinzenalmente, havendo para o 

efeito um cronograma próprio;  

h) O material devolvido na escola será entregue ao respetivo Educador/Professor Titular 

de Turma; 

i) Os docentes corrigem os trabalhos e dão feedback aos alunos seguindo o 

procedimento da entrega dos trabalhos, devendo ficar mencionado nas grelhas de 

registo do Professor. 
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4.2. 2º,3º Ciclos e Secundário 

Para os discentes dos 2º, 3º ciclos e secundário sem acesso às TIC, a forma de comunicar e de 

interagir são: telefone, fotocópias, empréstimo de manuais escolares e livros, outros recursos 

da biblioteca escolar. Para a disponibilização de atividades e tarefas em fotocópias:  

a) O DT deve enviar para a reprografia as moradas completas dos alunos; 

b) O docente envia, até às 12:00 horas de 4ª feira, por correio eletrónico 

(reprovalenca@gmail.com), o material para a reprografia da escola sede do 

agrupamento;  

c) A reprografia reproduz os materiais de acordo com as indicações do docente e prepara 

um envelope fechado com a seguinte identificação: docente e disciplina; nome do 

aluno; ano e turma e morada completa;  

d) Dentro do envelope deverão constar indicações precisas por parte do docente sobre 

todos os procedimentos que o aluno deverá ter em relação ao trabalho; (se existe 

lugar a devolução de algum material; data de devolução; objetivo do trabalho; tarefa a 

desenvolver; etc.);  

e) O EE, quinzenalmente, à 6ª feira vem à escola sede do AEMM levantar o(s) envelope(s) 

com o material e, nesse mesmo momento, procederá à devolução do material 

elaborado pelo aluno utilizando o envelope da entrega inicial; 

f) Em caso comprovado de que o EE se encontre impossibilitado de se deslocar ao 

Estabelecimento de Ensino para proceder ao levantamento dos envelopes com o 

material, os mesmos serão entregues na residência dos alunos, pelas técnicas do 

projeto SCHOOL4ALL, em articulação com o AEMM; 

g) O material recebido na escola é entregue ao respetivo docente pelo meio a definir 

(digitalização; pessoalmente, etc.); 

h) Os docentes corrigem os trabalhos e dão feedback aos alunos seguindo o 

procedimento da entrega dos mesmos. 

  

O Ministério da Educação poderá disponibilizar outras formas de E@D, nomeadamente o 

recurso à televisão em sinal aberto #Estudoemcasa e um site com recursos pedagógicos. 

 

 

mailto:reprovalenca@gmail.com
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5. Orientações 

Para o sucesso da implementação do E@D, com as condições técnicas e possibilidades de 

comunicação existentes, é necessário:  

a) Identificar as aprendizagens essenciais e estabelecer prioridades.  

b) Desenvolver as atividades de acordo com a matriz curricular, ajustando os tempos de 

atividades síncronas e assíncronas, de acordo com as especificidades de cada 

disciplina.  

c) As sessões síncronas e assíncronas devem ser numeradas e sumariadas, dando 

sequência à numeração de cada disciplina. Antes de registar a atividade, deverá 

referir-se no sumário, “Sessão Síncrona” ou “Sessão Assíncrona”, por forma a 

distinguir os momentos da aula. 

d) Os docentes devem controlar a presença dos discentes nas atividades síncronas, bem 

como o cumprimento das atividades assíncronas, para efeitos de controlo da 

assiduidade e avaliação do aluno. 

e) Redefinir/adaptar as atividades e estratégias de ensino-aprendizagem ao uso das TIC e 

do E@D.  

f) Sempre que possível, o professor deve dar feedback aos alunos e encarregados de 

educação, numa lógica de avaliação formativa, referente à realização das tarefas. 

g) Selecionar recursos a utilizar/aplicar aos discentes, com acesso e sem acesso às TIC, de 

forma ajustada à sua idade e capacidades.  

h) Operacionalizar as atividades conjugando estratégias e recursos tradicionais com as 

estratégias e recursos digitais.  

i) Rever a forma de avaliar os conhecimentos e as competências adquiridas pelos 

discentes, considerando a possibilidade de alternância dos regimes de funcionamento 

da escola. 

j) Os professores da TURMA+ e de Apoio Educativo devem, em articulação com o 

professor titular de turma, definir estratégias e apoiar os alunos. 

k) Assegurar o apoio tutorial preventivo e temporário, pelos respetivos tutores, em 

modalidade à distância, sendo estabelecido em momento acordado com os 

tutorandos.  

 

No site do AEMM são disponibilizados alguns recursos (links, tutoriais, aplicações e software) 

para apoiar os discentes, os docentes e os pais na implementação do E@D. 
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5.1. Planeamento das Atividades 

Todos os docentes devem:  

a) Criar as turmas na Classroom de acordo com o serviço que lhe é atribuído (disciplinas, 

apoios educativos, clubes, etc.), usando uma nomenclatura normalizada, sem espaços, 

“disciplina+ano+turma” (ex.: TIC-8A, FQ-9C; EBn21ºA; JISTR-A; etc.). 

b) Associar os alunos das respetivas turmas/grupos, usando apenas o email institucional. 

Podem também associar outros docentes (coadjuvação, etc). O endereço dos alunos 

tem uma nomenclatura normalizada “nºprocesso@muralhasdominho.com”, mas 

aparece aos docentes com o nome do aluno na Classroom.  

c) Ao criar a turma na Classroom, automaticamente é criada a Drive da turma acessível 

no menu “Trabalhos da Turma”.  

d) Agendar as Reuniões no Google Calendário para reduzir as falhas no envio e 

aumentando a segurança dos acessos.  

e) No separador “Trabalhos da Turma” sugere-se a criação de “Tópicos” para uma 

estruturação da informação uniformizada nas várias disciplinas.  

f) Na planificação das atividades deve haver cuidado com o número e duração das 

tarefas de trabalho autónomo dos alunos, de modo a evitar sobrecarga destes e 

também dos docentes (preparação e correção). 

6. Atribuições do Educador de Infância/Professor Titular de Turma 

O Educador/Professor Titular de Turma poderá solicitar a colaboração do Representante dos 

Encarregados de Educação, no intuito de fomentar a participação dos restantes Encarregados 

de Educação, no que concerne ao acompanhamento e motivação dos seus Educandos na 

realização das tarefas propostas pelo Educador/Professor Titular de Turma.  

1. O Educador/Professor Titular de Turma deve comunicar e receber feedback de todos 

os alunos e/ou Encarregados de Educação, de forma regular, através da via do circuito 

de comunicação definido.  

2. Na Educação Pré-Escolar é imprescindível assegurar uma estreita cooperação entre a 

Escola e a família. Neste âmbito, as tarefas/atividades propostas às crianças devem ser 

enviadas através do email, pela Educadora de Infância para o Encarregado de 

Educação.  
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3. No 1.º Ciclo do  Ensino Básico, os Professores Titulares de Turma  têm de privilegiar e 

incentivar o uso dos manuais escolares e caderno diário.  

4. Se o Professor Titular de Turma verificar que todos os alunos que constituem a turma 

têm acesso ao computador/Internet, poderá complementar as atividades propostas 

nos manuais escolares, com outros recursos digitais/plataformas, nomeadamente, 

Classroom, Padlet, Blogue, Kahoot, Quizizz, etc.  

5. A utilização do email permite aos Educadores/Professores Titulares de Turma prestar 

um acompanhamento mais personalizado às crianças/aos alunos, possibilitando 

nomeadamente, flexibilizar as atividades propostas de acordo com os diferentes 

ritmos de aprendizagem e necessidades educativas apresentadas.  

6. A utilização de “emails motivacionais” para além de garantir a comunicação regular 

com os Encarregados de Educação/alunos, visam dar feedback sistemático e positivo 

aos alunos e respetivas famílias, no intuito de assegurar a manutenção do elo 

Escola/família e o elo de ligação às atividades escolares. Neste âmbito, sempre que 

possível, os Educadores/Professores Titulares de Turma deverão privilegiar a 

comunicação através do email.  

7. Os Educadores/Professores Titulares de Turma poderão (se assim o entenderem) 

dispor de outros recursos como, telefone, telemóvel, WhatsApp, etc.  

 

O Educador/Professor Titular de Turma deverá sinalizar ao GAAF possíveis situações que 

necessitem de intervenção. 

7. Atribuições do Diretor de Turma 

 O DT poderá solicitar a intervenção do delegado de turma para, nalguns casos e se 

possível, fomentar a participação dos colegas na execução das tarefas propostas pelos 

professores.  

 O DT poderá solicitar a intervenção do representante dos encarregados de educação 

para fomentar a participação dos restantes encarregados de educação no 

acompanhamento e motivação dos seus educandos na realização das tarefas 

propostas pelos professores.  

 O DT deverá sinalizar ao GAAF possíveis situações que necessitem da intervenção 

deste. 
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 O atendimento aos pais/encarregados de educação será efetuado em regime não 

presencial, usando a plataforma Classroom e/ou Meet, podendo os assuntos tratados 

ficar registados e arquivados na plataforma. 

8. Metodologias para o Ensino a Distância 

A modalidade de ensino à distância pressupõe a aplicação de novas abordagens pedagógicas, 

nos modos de ensinar e aprender e na definição de nova organização e gestão do currículo. 

 

 Na Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, é da responsabilidade do 

Educador/Professor Titular de Turma a gestão do tempo, a qual deverá assegurar a 

adequada gestão do currículo e garantir o sucesso do processo de ensino -

aprendizagem.  

 O horário da turma deve ser sempre respeitado para evitar conflito de horários entre 

turmas e docentes, independentemente do regime de funcionamento.  

 O horário das turmas, em regime não presencial, será o definido para o regime 

presencial, de acordo com a proporcionalidade entre as sessões síncronas e os tempos 

letivos semanais de cada disciplina estipulados no seguinte quadro: 

 

Nível de Ensino 
CARGA HORÁRIA 

(minutos) 

Regime Não 
Presencial: 

Sessões Síncronas 

Regime Não 
Presencial: 

Sessões Assíncronas 

1º Ciclo (1º, 2º e 4º) 1350 300 1050 

1º Ciclo (3º) 1230 300 930 

Inglês (1º Ciclo) 120 45 75 

2º, 3º Ciclo 
E 

Secundário 

45 20 25 

90 45 45 

135 45 + 20 45 + 25 

180 45 + 45 45 + 45 

225 45 + 45 + 20 45 + 45 + 25 

270 45 + 45 + 45 45 + 45 + 45 

 

 O Professor é responsável pela comunicação do horário da turma aos alunos e 

encarregados de educação e pelo acompanhamento do seu cumprimento.  
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 Cada sessão síncrona deverá ocorrer no primeiro período de cada aula, e ter a duração 

máxima de 45 minutos (2º, 3º Ciclos e Secundário). No 1º Ciclo cada professor deverá 

definir a duração máxima de cada sessão síncrona de acordo com o perfil dos alunos e 

disponibilidade dos EE. 

 Nos anos em que as disciplinas são sujeitas a exame, o número de sessões síncronas 

poderá ser superior, nunca ultrapassando o número de horas em regime presencial e 

não incluindo a aula de apoio. 

 O DT disponibiliza, no classroom-professores, o horário semanal da turma.  

 As sessões síncronas serão dadas em videoconferência, com áudio ativo e câmaras 

ligadas. 

 Salvaguardando situações imprevistas ou devidamente justificadas - e tendo em vista o 

normal decorrer das sessões síncronas - só o docente poderá autorizar o desligar do 

áudio e do vídeo; 

 Todo o trabalho desenvolvido nos tempos marcados nos horários dos docentes deve 

ficar registado no GIAE ONLINE (Apoios, Coadjuvação, Cargos, PLNM e preparação para 

exames). 

 Compete ao professor disponibilizar aos alunos os materiais de apoio adequados para 

a realização das aprendizagens, de acordo com os planos de trabalho semanais 

definidos em cada disciplina. 

 Os alunos podem elaborar portfólios digitais.  

 Sempre que possível, poderão ser sugeridos a elaboração de trabalhos de grupo, 

integrando várias disciplinas (interdisciplinaridade), visando promover o 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 É expressamente vedada a intervenção de alunos que deliberadamente perturbem, 

em prejuízo dos pares, o funcionamento das sessões síncronas, situação em que o 

aluno pode ser banido da sessão, sem prejuízo do respetivo procedimento disciplinar. 

 O aluno deve participar individualmente e a título próprio nas sessões síncronas, sem 

prejuízo da participação adjuvante do Encarregado de Educação, quando necessário 

ou solicitado pelo docente. 

 A todos os participantes nas sessões síncronas é exigido asseio, devendo apresentar-se 

com compostura e urbanidade adequadas à sua idade. 
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 Salvaguardando as especificidades do regime do E@D e a sua natureza, as sessões 

síncronas devem decorrer em clima de mútuo respeito, com contenção de linguagem 

e comportamentos. 

9. Ensino Profissional/CEF 

 Sempre que sejam garantidas condições para o exercício de atividade letiva à 

distância, as aulas devem ser sumariadas, produzindo efeitos na contabilização das 

horas de formação. As atividades letivas podem ser desenvolvidas em sessões 

síncronas ou assíncronas através das plataformas usadas pelo Agrupamento.  

 Se não existirem condições para a realização da formação em contexto de trabalho 

(FCT), podem ser desenvolvidas alternativas de práticas simuladas ou através da 

definição de nova calendarização.  

 O desenvolvimento dos módulos de formação e o acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto a apresentar na Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

deverão desenvolver-se na modalidade de ensino à distância.  

 A PAP poderá ser apresentada e defendida, em regime não presencial.  

10. Centro Qualifica 

A equipa técnico-pedagógica do Centro Qualifica continua a assegurar a resposta/apoio aos 

formandos através de teletrabalho, no horário habitual. 

11. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

De acordo com as orientações emanadas pela DGE nos vários documentos produzidos, a 

EMAEI deste agrupamento organizou um conjunto de ações para apoiar o processo de ensino 

e aprendizagem na modalidade de E@D, garantindo o direito de todos os alunos à educação, 

ao acesso ao conhecimento e à participação neste processo. 
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Assim e no cumprimento da alínea c), do nº 17 da resolução do conselho de ministros nº 53-

D/2020, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, de acordo com o 

plano de trabalho a estabelecer pela EMAEI, em articulação com o DT ou Professor/Titular de 

Turma, deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das 

autoridades de saúde. As condições de funcionamento deste apoio serão determinadas de 

acordo com os recursos humanos e técnicos disponíveis. Encontram-se ainda assegurados, os 

apoios terapêuticos prestados pelo centro de recursos para a inclusão e o acolhimento na 

unidade integrada no CAA, para os alunos a quem foram mobilizadas medidas adicionais. 

A EMAEI assume agora um papel na adaptação de uma escola que tem de funcionar à 

distância/presencialmente, mas próxima da comunidade educativa, procurando minimizar o 

isolamento e a exclusão. 

A atuação da EMAEI incide sobre os seguintes eixos prioritários de ação, no contexto atual:  

 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 na RTP/PEI/PIT.  

 Apoio às famílias no contexto da modalidade E@D.  

 Articulação com diversos serviços da comunidade. 

 

Tendo em conta estes 4 eixos de ação, foram definidos procedimentos para os diferentes 

níveis de intervenção (adicionais, seletivas e universais): 

11.1. Alunos abrangidos por medidas adicionais  

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

Diretor de Turma 

Professor Titular de Turma 

Educadora 
 
 
 

 
 Organizar e articular a ação pedagógica do conselho de turma/grupo 

turma. 
 Estabelecer contactos e articular com Gestor do Aluno de Medidas 

Adicionais (docente de Ed. Especial, responsável pelo 
acompanhamento do processo formativo do aluno). 
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Gestor do aluno - docente 

de EE 

 
 Efetuar a organização e gestão das atividades a atribuir aos seus 

alunos, utilizando o Google Classroom da 
equipa.multidisciplinar@muralhasdominho.com.  

 Enviar convite aos professores que trabalham diretamente com o 
aluno. 

 Acompanhar e  m o n i t o r i z a r  o  p l a n o  d e  a p r e n d i z a g e m  
semanal/quinzenal, conforme o caso, acompanhamento dos alunos 
na modalidade de ensino presencial ou E@D. Este plano deve ser 
previamente preenchido e enviado/entregue na sexta-feira, ao aluno 
e encarregado de educação, e entrará em vigor na semana seguinte. 

 Estabelecer um tempo de contacto/diálogo com os alunos para 
manter a motivação e diminuir o isolamento e apurar os 
constrangimentos sentidos pela família e aluno neste formato de 
ensino. 

 Definir e manter com regularidade contactos com os EE para 
determinar rotinas de trabalho e horários de estudo ajustados ao 
perfil do aluno, as rotinas familiares e para verificar os equipamentos 
disponíveis (calendário e registo de contactos). 

 Reajustar aprendizagens perante o novo contexto de ensino e 
aprendizagem à distância. 

 Informar e articular com o respetivo Educador/Professor Titular de 
Turma/Diretor de Turma e demais professores do aluno (Enviar o 
Plano de Aprendizagem Semanal/quinzenal). 
 

 

 

 

Professores das disciplinas 

que trabalham 

diretamente com o aluno 

 
 Preencher o plano de aprendizagem quinzenal alojado na drive do 

classroom até 4ª feira.  
 Rentabilizar os conteúdos pedagógicos temáticos disponibilizados 

pelo #EstudoEmCasa de acordo com o perfil e as características do 
aluno.  

 Adaptar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos em que 
se encontram os alunos. No caso de alguns alunos devem ser 
privilegiadas tarefas para desenvolver competências, diversificando 
as metodologias de ensino.  

 Conceber modalidades de avaliação alternativas recorrendo a 
instrumentos e técnicas diversificadas.  

 Para os alunos que não possuem equipamentos tecnológicos ou 
internet, os materiais a enviar deverão seguir os seguintes 
procedimentos: 
- Para o Pré-escolar e 1º ciclo:  

 O Educador/Professor Titular de Turma envia o material até 
2ª feira, por correio eletrónico, para o Estabelecimento de 
Ensino onde exerce funções.  

 O material impresso é colocado em envelopes contendo o 
nome, turma e ano.   

 O Encarregado de Educação recolhe no Estabelecimento de 
Ensino as fichas.  

 Na impossibilidade, comprovada   do   Encarregado   de   
Educação   se deslocar ao Estabelecimento de Ensino, o 

mailto:a.multidisciplinar@muralhasdominho.co
mailto:a.multidisciplinar@muralhasdominho.co
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material será entregue no domicílio.  

 O  Encarregado  de  Educação  do  aluno  dá  feedback  das 
tarefas  ao  Educador/Professor  Titular  de  Turma  e/ou o 
material devolvido pelo Encarregado de Educação e recebido 
na escola é entregue ao respetivo docente pelo meio a 
definir (digitalização; pessoalmente, etc.). 

- Para o 2º e 3º ciclos e secundário:  

 O professor envia, por correio eletrónico, o material para a 
reprografia da escola sede do agrupamento, até 2ªfeira;  

 A reprografia reproduz os materiais de acordo com as 
indicações do docente e prepara um envelope fechado com a 
seguinte identificação: docente e disciplina; nome do aluno; 
ano e turma e morada completa; 

 Dentro do envelope deverão ir indicações precisas por parte 
do docente sobre todos os procedimentos que o aluno 
deverá ter em relação ao trabalho;  

 A Autarquia fará o levantamento no portão da escola do 
envelope e respetiva entrega no domicílio do aluno;  

 A devolução do material elaborado pelo aluno é feita no 
portão da escola, utilizando o mesmo envelope que serviu na 
expedição inicial;  

 A escola informa o docente que o material chegou à escola;  

 O material recebido na escola é entregue ao respetivo 
docente pelo meio a definir (digitalização; pessoalmente, 
etc.). 

 

Docentes que apoiam os 

professores Titulares das 

disciplinas com 

adaptações curriculares 

significativas 

 
 Em trabalho colaborativo com o professor da disciplina e o gestor do 

aluno, disponibilizar as respostas mais adequadas às condições de 
que dispõe – recursos, competências TIC, apoio à família, e as rotinas 
da mesma, bem como – e a sua disponibilidade/interesse face ao 
atual sistema de ensino. 

Elemento da EMAEI 

 
 Prestar aconselhamento aos docentes sobre estratégias e materiais 

passiveis de utilização na modalidade E@D e assegurar que a 
comunicação e os recursos utilizados sejam acessíveis para todos os 
alunos e possam ir ao encontro das necessidades específicas do 
aluno.  

 Identificar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido 
junto dos alunos.  

 Colaborar com Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de 
Turma, Gestor EE na adaptação do RTP/PEI/PIT quando for 
necessário face aos condicionamentos atuais e às novas formas de 
organização. 

 

mailto:E@D
mailto:E@D
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Técnicas do CRI 

 

 Em articulação com o gestor, proporcionar tarefas direcionadas para 
o desenvolvimento do aluno, em conformidade com o seu 
RTP/PEI/PIT, com os ajustamentos que, no atual contexto, se revelem 
apropriados para um maior benefício do aluno no desenvolvimento 
de competências. 

GAAF 

 
 Proporcionar acompanhamento aos alunos sinalizados; 
 Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 
 Atender a situações de vulnerabilidade identificadas pelas 

Educadoras/professores titulares de turma/diretores de turma. 
 

Técnica de Intervenção 

Local TIL 

 

 Coadjuvar a Educadora/professor titular de turma/diretor de turma;  
 Atender a situações de vulnerabilidade das famílias dos alunos 

identificados pelos diretores de turma e em colaboração com o GAAF. 
 

 

11.2. Alunos abrangidos por medidas seletivas  

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 
 
 

Diretor de Turma Professor 

Titular de Turma 

Educadora 

 
 
 
 

 
 Organizar e articular a ação pedagógica do conselho de turma/grupo 

turma; 
 Estabelecer a comunicação com os alunos e os encarregados de 

educação; 
 Desencadear procedimentos necessários de forma a minimizar as 

dificuldades identificadas; 
 Definir e organizar estratégias comuns de atuação dos professores; 
 Incentivar a comunicação de professor-professor, professor-aluno, 

professor-encarregado de educação e aluno-aluno, evitando assim o 
isolamento social e promover os níveis de incentivar a motivação; 

 Definir e manter com regularidade contactos com os EE para 
determinar rotinas de trabalho e horários de estudo ao perfil do 
aluno e às rotinas da família e para verificar os equipamentos 
disponíveis (calendário de contactos). 
 

 
Elemento da EMAEI 

 
 

 
 Prestar aconselhamento aos docentes sobre estratégias e materiais 

passiveis de utilização na  modalidade  E@D  e  assegurar  que  a 
comunicação e os recursos utilizados sejam acessíveis para todos os 
alunos e possam ir ao encontro das necessidades específicas de cada 
um;  

 Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à 

mailto:E@D
mailto:E@D
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aprendizagem;  
 Identificar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido 

junto dos alunos;  
 Colaborar com Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de 

Turma, docente de Educação Especial na reformulação do RTP 
quando for necessário face aos condicionamentos atuais e às novas 
formas de organização. 

 

 
 

Docente de EE  
gestor do aluno 

 

 
 Apoiar o Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma e 

professores da turma a fim de adaptar as práticas inclusivas e o 
desenvolvimento de competências ao E@D. 
 
 

 
Professores das disciplinas 

 
 

 

 Desenvolver e s t r a t é g i a s  pedagó gic as  e  m at er i a i s  
ade qua dos  à  modalidade de ensino à distância;  

 Garantir que todos os seus alunos possam ter acesso aos recursos e 
materiais disponibilizados;  

 Rentabilizar os conteúdos pedagógicos temáticos disponibilizados 
pelo #EstudoEmCasa de acordo com o perfil e as características do 
aluno;  

 Ajustar as tarefas/atividades aos diferentes contextos em que se 
encontram os alunos;  

 Proporcionar feedback regular e imediato aos alunos e solicitar 
deles um feedback regular;  

 Criar oportunidade de diálogo com os alunos, quando possível;  
 Colaborar com o diretor de turma e restantes elementos do 

conselho de turma;  
 Conceber modalidades de avaliação alternativas recorrendo a 

instrumentos e técnicas diversificadas;  
 Colaborar na identificação e eliminação de constrangimentos que 

possam surgir.  

 Para os alunos que não possuem equipamentos tecnológicos ou 
internet, o s  m a t e r i a i s  a  e n v i a r  d e v e r ã o  s e g u i r  o s  
s e g u i n t e s  procedimentos: 
- Para o pré-escolar e 1º ciclo: 

 O Educador/Professor Titular de Turma envia, por correio 
eletrónico, para a Assistente Operacional afeta ao 
Estabelecimento de Ensino, o material até 2ªfeira. 

 A Assistente Operacional imprime as fichas e coloca em 
envelopes. 

 Na impossibilidade do Encarregado de Educação   se deslocar ao 
Estabelecimento de Ensino, o material será entregue no 
domicílio. 

 O Encarregado de  Educação  do  aluno  dá  feedback  das 
tarefas  ao  Educador/Professor  Titular  de  Turma  e/ou o 
material devolvido pelo Encarregado de Educação e recebido na 
escola é entregue ao respetivo docente pelo meio a definir 
(digitalização; pessoalmente, etc.). 
 

mailto:E@D
mailto:E@D


 

 20 

- Para o 2º e 3º ciclos e secundário: 
 O professor envia, por correio eletrónico, o material para a 

reprografia da escola sede do agrupamento, até 2ªfeira; 

 A reprografia reproduz os materiais de acordo com as indicações 
do docente e prepara um envelope fechado com a seguinte 
identificação: docente e disciplina; nome do aluno; ano e turma 
e morada completa; 

 Dentro do envelope deverão ir indicações precisas por parte 
do docente sobre todos os procedimentos que o aluno deverá 
ter em relação ao trabalho; 

 A Autarquia fará o levantamento no portão da escola do 
envelope e respetiva entrega no domicílio do aluno; 

 A devolução do material elaborado pelo aluno é feita no portão 
da escola, utilizando o mesmo envelope que serviu na expedição 
inicial; 

 A escola informa o docente que o material chegou à escola; 

 O material recebido na escola é entregue ao respetivo docente 
pelo meio a definir (digitalização; pessoalmente, etc.). 

 

 
 

Professor Tutor 
(para os alunos sem 

conectividade) 
(para 2º e 3º ciclo e secundário) 

 
 

 
 Apoiar e coadjuvar o Diretor de Turma;  
 Estabelecer contacto com aluno, com o objetivo de acompanhar as 

tarefas em curso, a verificação de que o aluno está a assistir às 
emissões (da escola em casa) e que está a desenvolver as tarefas 
propostas pela escola. 
 

 

 
Docentes de Apoio 

 



  Em articulação com  o  professor  da  disciplina  e  o  docente  de 
Educação Especial, apoiar o aluno na realização das atividades a 
desenvolver nomeadamente esclarecimentos de dúvidas, reforço das 
aprendizagens, orientação na organização do estudo e do trabalho. 
 

 

 
 

Técnicas do CRI 

 



 Em articulação com o gestor, proporcionar tarefas direcionadas 
para o desenvolvimento do aluno, em conformidade com o seu RTP, 
com os ajustamentos que, no atual contexto, se revelem apropriados 
para um maior benefício do aluno no desenvolvimento de 
competências. 
 

 

GAAF 
 

 Proporcionar acompanhamento aos alunos sinalizados;  
 Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados;  
 Atender a situações de vulnerabilidade identificadas pelas 

Educadoras/professores titulares de turma/diretores de turma. 

 

 
Técnica de Intervenção Local 

TIL 



 Coadjuvar a Educadora/professor titular de turma/diretor de turma  
 Atender a situações de vulnerabilidade das famílias dos alunos 

identificados pelos diretores de turma e em colaboração com o GAAF. 



 

 21 

11.3. Alunos com alguma fragilidade na aprendizagem 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 
Diretor de Turma 

Professor titular de turma 
Educadora 

 

 
 Organizar e articular a ação pedagógica do conselho de turma/grupo 

turma; 
 Estabelecer a comunicação com os alunos e os encarregados de 

educação;  
 Desencadear procedimentos necessários de forma a minimizar as 

dificuldades identificadas;  
 Definir e organizar estratégias comuns de atuação dos professores;  
 Incentivar a comunicação de professor-professor, professor-aluno, 

professor - encarregado de educação e aluno – aluno, evitando 
assim o isolamento e incentivar a motivação; 

 Definir e manter com regularidade contactos com os EE para 
determinar rotinas de trabalho e horários de estudo ajustados ao 
perfil do aluno e para verificar os equipamentos disponíveis 
(calendário e registo de contactos). 

 

 
Professor do Apoio 

Tutorial Preventivo e 
Temporário 

(para os alunos sem 
conectividade) 

(para 2º e 3º Ciclo e 
Secundário) 

 

 
 Apoiar e coadjuvar o diretor de turma; 
 É responsável pelo estabelecimento de contacto, com o objetivo de 

acompanhar as tarefas em curso, a verificação de que o aluno está a 
assistir as emissões e que está a desenvolver as tarefas propostas 
pela escola. 

Professores das disciplinas 

 

 Desenvolver e s t r a t é g i a s  pedagó gic as  e  ma te r i a i s  
ade qua dos  à  modalidade de ensino à distância; 

 Garantir que todos os seus alunos tenham acesso aos recursos e 
materiais disponibilizados;  

 Ajustar as tarefas/atividades aos diferentes contextos em que se 
encontram os alunos;  

 Proporcionar feedback regular e imediato aos alunos e solicitar 
deles feedback regular;  

 Criar oportunidade de diálogo com os alunos, quando possível;  
 Colaborar com o d i retor  de turma e restantes  e lementos  do 

conselho de turma;  
 Conceber modalidades de avaliação alternativas recorrendo a 

instrumentos e técnicas diversificadas;  
 Colaborar na identificação e eliminação de constrangimentos que 

possam surgir;  
 Para os alunos que não possuem equipamentos tecnológicos ou 

internet, os materiais a enviar deverão seguir os seguintes 
procedimentos: 
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- Para o pré-escolar e 1º ciclo: 

 O Educador/Professor Titular de Turma envia, por correio 
eletrónico, para a Assistente Operacional afeta ao 
Estabelecimento de Ensino, o material até 2ªfeira; 

 A Assistente Operacional imprime as fichas e coloca em 
envelopes;  

 O Encarregado de Educação recolhe no Estabelecimento de 
Ensino as fichas;  

 Na impossibilidade do Encarregado de Educação se deslocar ao 
Estabelecimento de Ensino, o material será entregue no 
domicílio;  

 O  Encarregado  de  Educação  do  aluno  dá  feedback  das 
tarefas  ao  Educador/Professor  Titular  de  Turma  e/ou o 
material devolvido pelo Encarregado de Educação e recebido 
na escola é entregue ao respetivo docente pelo meio a definir 
(digitalização; pessoalmente, etc.). 

- Para o 2º e 3º ciclos e secundário: 

 O professor envia, por correio eletrónico, o material para a 
reprografia da escola sede do agrupamento, até 2ªfeira;  

 A reprografia reproduz os materiais de acordo com as 
indicações do docente e prepara um envelope fechado com a 
seguinte identificação: docente e disciplina; nome do aluno; 
ano e turma e morada completa; 

 Dentro do envelope deverão ir indicações precisas por parte 
do docente sobre todos os procedimentos que o aluno deverá 
ter em relação ao trabalho;  

 A Autarquia fará o levantamento no portão da escola do 
envelope e respetiva entrega no domicílio do aluno;  

 A devolução do material elaborado pelo aluno é feita no portão 
da escola, utilizando o mesmo envelope que serviu na 
expedição inicial;  

 A escola informa o docente que o material chegou à escola; 
 O material recebido na escola é entregue ao respetivo docente pelo 

meio a definir (digitalização; pessoalmente, etc.). 
 

Elemento da EMAEI 

 

 Prestar aconselhamento aos docentes sobre estratégias e materiais 
passiveis de utilização na modalidade E@D e assegurar que a 
comunicação e os recursos utilizados sejam acessíveis para todos os 
alunos e possam ir ao encontro das necessidades específicas de cada 
um; 

 Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à 
aprendizagem (alunos com níveis inferiores a 3) e estabelecer 
estratégias para melhoria dos resultados;  

 Identificar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido 
junto dos alunos. 
 

Técnicas do CRI 

 
 Em articulação com o gestor, proporcionar tarefas de 

desenvolvimento de competências. 

mailto:E@D
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GAAF 

 

 Proporcionar acompanhamento aos alunos sinalizados; 
 Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 
 Atender a situações de vulnerabilidade identificadas pelas 

Educadoras/professores titulares de turma/diretores de turma. 
 

Técnica de Intervenção  
Local  
- TIL - 

 

 Coadjuvar a Educadora/professor titular de turma/diretor de turma; 
 Atender a situações de vulnerabilidade das famílias dos alunos 

identificados pelos diretores de turma e em colaboração com o GAAF. 
 

 

O acompanhamento e monitorização do desenvolvimento das medidas de suporte à 

aprendizagem será realizado pelos elementos da EMAEI conforme os anos de escolaridade a 

seguir indicados: 

 

 

Pré-escolar e 1º ciclo 

Ilídia Português Ilidia.portugues@muralhasdominho.com 

Ana Luísa ana.luisa@muralhasdominho.com 

5º e 6º anos Aida Vieira aida.vieira@muralhasdominho.com 

3º Ciclo e Secundário 
Rui Valinho rui.valinho@muralhasdominho.com 

Sylvie Vilas Boas sylvie.vilasboas@muralhasdominho.com 

Contactos com  
Minorias e Apoio  
à Coordenadora 

Maria João Esteves mjoao.esteves@muralhasdominho.com 

Elemento EMAEI da equipa de 
apoio ao Plano E@D 

António Ferreira antonio.ferreira@muralhasdominho.com 

 

A EMAEI reúne por videoconferência, sempre que necessário, sendo convocada pela 

coordenadora, por sua iniciativa, a requerimento de 1/3 dos seus membros em efetividade de 

funções ou por solicitação do diretor. 

A EMAEI mantém ainda contactos regulares com os docentes de Educação Especial, técnicas 

do CRI e demais intervenientes no sentido de assegurar o desenvolvimento das medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão. 

 

 

 

 

 

mailto:vilasboas@muralhasdominho.com
mailto:vilasboas@muralhasdominho.com
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Relativamente ao Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA): 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 
Coordenadora do CAA 

 

 
 Organizar e articular os trabalhos a desenvolver;  
 Estabelecer a comunicação com os professores afetos ao CAA e 

alunos; 
 Desencadear procedimentos necessários de forma a minimizar as 

dificuldades identificadas;  
 Definir e organizar estratégias comuns de atuação dos professores;  
 Reunir, por videoconferência, com a coordenadora da EMAEI e 

professores envolvidos;  
 Aferir resultados da implementação dessas medidas;  
 Elaborar o relatório trimestral. 

 
 

Coordenadora da 
EMAEI 

 

 

 Apoiar e coadjuvar a Coordenadora do CAA. 

 
Técnicos especializados - CRI 

 
 

 
 Colaborar com a coordenadora do CAA no sentido de informar 

quais as estratégias usadas para fazer chegar os materiais aos 
alunos. 
 

 
Professores de E.E. 

 
 

 
Na qualidade de gestor: 
 Colaborar com a coordenadora do CAA no sentido de informar de 

que forma estão os recursos do CAA a ser utilizados com os seus 
alunos. 
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12. Orientações para os Discentes e Encarregados de Educação/Pais 

Para o sucesso do Plano E@D é fundamental a adesão e cooperação dos discentes e das 

famílias. O encarregado de educação, no âmbito das suas responsabilidades, deve ajudar os 

seu(s) filho(s) a cumprir o respetivo plano e assegurar uma boa ligação escola-família.  

Aos discentes recomenda-se:  

a) Sigam as indicações dos professores no que se refere à utilização da Classroom e de 

outros meios tecnológicos e plataformas em uso.  

b) Sejam assíduos e compareçam pontualmente às sessões síncronas (respondam à 

chamada ou sinalizem a vossa presença no início da sessão síncrona). 

c) Cumpram com a realização das tarefas de acordo com os horários e os prazos 

estabelecidos, bem como as orientações dadas pelos professores.  

d) Utilizem o manual escolar, os cadernos de exercícios, outros materiais que tenham em 

casa e os conteúdos que estejam disponíveis online, mas sem se dispersar.  

e) Sejam participativos de uma forma responsável e produtiva, quer nas sessões com a 

turma e os professores, quer nos trabalhos de grupo.  

f) Descansem adequadamente e ocupem-se com algumas atividades de lazer.  

g) Sejam respeitadores, não pratiquem cyberbullying, nem outras infrações aos deveres 

do aluno previsto na Lei nº 51/2012, de 5/9 e Regulamento Interno (versão 2020).  

h) Cumpram as medidas de saúde e segurança divulgadas pela DGS e pela escola. 

 

Aos pais recomenda-se que:  

a) Façam um acompanhamento diário das tarefas escolares dos filhos (não significa ter 

de ensinar, mas saber se estão a cumprir as tarefas ou se têm dificuldades).  

b) Estimulem os filhos para ganhar uma maior autonomia e responsabilidades nas tarefas 

escolares.  

c) Ajudem na gestão da utilização dos meios tecnológicos existentes em cada família, de 

forma equilibrada.  

d) Estejam atentos à comunicação do DT e estabeleçam também contacto, 

nomeadamente no feedback do E@D e na comunicação de situações anómalas.  

e) Assegurem que os educandos cumprem o plano de horário/trabalho estabelecido, 

colaborando na prevenção do absentismo.  
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f) Monitorizem a aplicação de instrumentos de avaliação sumativa aos seus educandos, 

garantindo que estes seguem as instruções dos professores, sem recorrerem à fraude, 

permitindo a equidade entre todos os alunos da turma.  

g) Deem sugestões de melhoria e sejam compreensivos com esta mudança abrupta do 

funcionamento da Escola.  

h) Valorizem o trabalho dos docentes e estimulem esta prática de E@D.  

i) Controlem as atividades estimulantes (jogos de computador/telemóvel, etc.), 

sobretudo durante o tempo de trabalho escolar, mantendo o equilíbrio mental nesta 

nova situação. 

13. Equipa de Monitorização e Avaliação 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação deste plano de ensino à distância é 

constituída a seguinte equipa:  

 Hugo Formosinho (Coordenador)  

 Maria José Sá 

 Gonçalo Fraga 

 Maria João Esteves 

 Manuela Alves 

 

A equipa irá acompanhar e supervisionar a implementação do plano. Os resultados serão 

apresentados ao Conselho Geral, ao Diretor, ao Conselho Pedagógico e a todos os 

intervenientes. 

 


