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PÁGINA 1 

1 Princípios 

Este plano de E@D tem como objetivo garantir a continuidade e a concretização das 

aprendizagens e o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O presente plano tem uma orientação inclusiva tendo como princípios: 

• Universalidade - todas as crianças e todos os alunos devem continuar a realizar 

aprendizagens e a desenvolver competências; 

• Equidade - as metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas e 

enquadradoras, proporcionando a todos experiências de aprendizagem 

relevantes, quer sejam realizadas online ou offline. 

• Inclusão - o direito de todas as crianças e alunos ao acesso e participação, de 

modo pleno e efetivo, aos mesmos contextos educativos; 

• Personalização - o planeamento educativo centrado no aluno, de modo que as 

medidas sejam decididas casuisticamente de acordo com as suas necessidades, 

potencialidades, interesses e preferências, através de uma abordagem multinível; 

• Flexibilidade - a gestão flexível do currículo, dos espaços e dos tempos 

escolares, de modo que a ação educativa nos seus métodos, tempos, 

instrumentos e atividades possa responder às especificidades de cada um; 

• Autodeterminação - o respeito pela autonomia pessoal, tomando em 

consideração não apenas as necessidades do aluno, mas também os seus 

interesses e preferências, a expressão da sua identidade cultural e linguística, 

criando oportunidades para o exercício do direito de participação na tomada de 

decisões. 

Para a concretização deste objetivo concorrem todas as estruturas de pedagógicas e 

serviços da escola bem como os parceiros da comunidade educativa. 

Para além das medidas previstas neste considera-se que poderá ser benéfico para os 

alunos, o acompanhamento das emissões do Estudo em Casa, podendo esse 

acompanhamento ser em direto ou em diferido. 

 

2 MODELOS  

Tendo por base os princípios apresentados, o Agrupamento vai trabalhar com dois 

modelos de ensino a distância:  
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Poderão, caso os docentes considerem útil para a promoção das aprendizagens e 

independentemente do modelo, ser utilizados outros meios de comunicação como o 

email, WhatsApp…  

3 MATRIZ SEMANAL 

O ensino a distância vai realizar-se mantendo a matriz semanal do horário tanto dos 

alunos como dos docentes e concretizar-se-á seguindo um Plano Trabalho Semanal 

(PTS) elaborado pelos docentes.  

O Plano Trabalho Semanal integrará, para os alunos que seguem o modelo #Moodle 

AEQB, uma dimensão síncrona e outra assíncrona e apenas a dimensão assíncrona para 

os alunos do modelo #Suporte em papel AEQB. Em ambos os modelos poderá, ainda, ser 

implementada uma dimensão de trabalho autónomo. 

A dimensão síncrona (#Moodle AEQB): 

• é desenvolvida em tempo real  

• permite a lecionação de conteúdos curriculares, a participação em atividades 

letivas, a interação entre alunos e com os docentes, o esclarecimento de dúvidas 

ou questões e a apresentação de trabalhos 

• assume o formato de áudio e videoconferência através da plataforma Moodle e 

utilizando uma das aplicações aí disponíveis (Zoom, Jitsi Meet ou 

BigBleuBotton) 

• tem a frequência e duração apresentada na seguinte tabela: 

 

 

#Moodle AEQB

Trabalho com recurso a uma plataforma LMS

Plano de trabalho desenvolvido através de e-atividades 
disponibilizadas na plataforma

Utilização de recursos diversificados disponibilizadas 
na/através da plataforma Moodle

Interação com os alunos e feedback através das diferentes 
ferramentas da plataforma Moodle

#Suporte em papel AEQB

Trabalho com recursos a documentação impressa

Plano de trabalho desenvolvidos através de atividades 
disponibilizadas em formato impresso

Utilização de recursos diversificados enviados aos alunos 
ou cujo acesso não implique utilização de meios digitais

Interação com os alunos e feedback através de texto escrito  
enviado em conjunto com as tarefas
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A dimensão assíncrona (#Moodle AEQB e #Suporte em papel AEQB): 

• permite o desenvolvimento de atividades letivas individuais ou em grupo, a 

partir recursos e tarefas específicas disponibilizados pelo docente na plataforma 

Moodle ou em formato papel, com acompanhamento e feedback dos docentes  

• é desenvolvida no tempo relativo à carga horária semanal remanescente no 

modelo #Moodle AEQB e ao total da carga horária para o modelo #Suportem 

papel AEQB 

 

A dimensão autónoma (#Moodle AEQB e #Suporte em papel AEQB): 

• permite a realização de atividades que embora desenhadas pelo docente, podem 

ser desenvolvidas de forma autónoma pelos alunos, quer individualmente quer 

em grupo 

• visa o desenvolvimento da autonomia dos alunos e tem como principal intuito 

colocar o aluno na posição de gestor da sua própria aprendizagem 

• é desenvolvida de forma tendencialmente assíncrona  

 

Frequência Duração

1 sessão semanal com cada grupo de 

crianças[1]
30 minutos

5 sessões

1 sessão por dia 

6 sessões

1 sessão por dia + 1 sessão semanal da 

disciplina de inglês

1/2 da carga horária semanal de cada 

disciplina distribuída ao longo da semana. 

Disciplinas com um tempo semanal ficam 

com 1 sessão síncrona quinzenal

1/2 da carga horária semanal de cada 

disciplina distribuída ao longo da semana. 

Disciplinas com um tempo semanal ficam 

com 1 sessão síncrona quinzenal.

2/3 da carga horária semanal distribuída 

ao longo da semana nas disciplinas 

sujeitas a exame nacional ou prova final, 

no ano em que a turma realiza o exame 

ou prova.

3.º Ciclo, Ensino 

Secundário, CEF e Cursos 

Profissionais

De 30 a 45 minutos.                                                                          

Até 60 minutos no caso das 

aulas de 90 minutos.

[1] Tendo por base a dimensão do grupo e as características das crianças, cada grupo pode ser subdividido em

grupos mais pequenos para a realização das sessões síncronas.

1.º Ciclo 60 minutos

2.º Ciclo

Ciclo de ensino ou educação

Pré-escolar

1.º e 2.º Ano

3.º e 4.º Ano
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4 PTS – PLANO DE TRABALHO SEMANAL 

A descrição do processo de ensino aprendizagem consubstancia-se num Plano de 

Trabalho Semanal disponibilizado semanalmente na 6.ª feira anterior ao início do seu 

processo de concretização para os alunos a trabalhar na plataforma Moodle, e em papel, 

com uma semana de antecedência para os alunos do #Suporte em papel AEQB. 

- Estrutura comum: 

• Objetivos/conteúdos/aprendizagens essenciais 

• Atividades a realizar cronologicamente organizadas com indicação de recursos a 

utilizar/aceder pelos alunos 

• Produtos a apresentar durante o processo e no final 

• Data de entrega ou de submissão do trabalho/produto 

• Critérios de avaliação das tarefas 

O volume de trabalho solicitado aos alunos deve corresponder ao suscetível de ser 

realizado na carga horária semanal da disciplina e sujeito a feedback por parte do 

docente. 

Os trabalhos feitos pelos alunos que usam a plataforma Moodle são entregues em dias 

diferentes, definidos no ciclo semanal em conselho de turma ou pelo PTT, de forma a 

impedir quanto possível, a concentração de entrega e realização de trabalhos nos 

mesmos dias, e de forma a promover a distribuição de trabalho e a ligação às tarefas ao 

longo da semana. 

Os trabalhos feitos pelos alunos do sistema #Suporte em papel AEQB são entregues na 

escola aquando do levantamento do envelope imediatamente seguinte ao término do 

prazo para a sua realização. 

 

5 APOIOS E TUTORIAS 

Os alunos que beneficiam de apoio individual e/ou em pequenos grupos vão manter este 

apoio através da realização de sessões síncronas com os respetivos docentes utilizando 

a plataforma Moodle ou outros meios de comunicação que se mostrem adequados. 

Os alunos que beneficiam de apoio dos docentes da Educação Especial, alunos com 

medidas seletivas e/ou adicionais, vão manter este apoio através de sessões síncronas de 

acordo com as orientações da EMAEI. 

Os alunos com tutoria continuam a receber apoio direto dos professores tutores em 

sessões síncronas semanais, agendadas para o horário reservado a esse apoio na 

plataforma Moodle. 
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6 CURSOS PROFISSIONAIS 

Todo o processo da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) dos alunos do 2.º ano do 

ciclo formativo continua a ser desenvolvido através de prática simulada, já iniciada a 18 

de janeiro, mas agora na modalidade de Ensino a Distância. 

Relativamente aos alunos do 3.º ano do ciclo formativo, a FCT fica condicionadas pelo 

desenvolvimento da pandemia e pela recetividade das empresas/entidades parceiras, 

admitindo-se desde já, a possibilidade de também estas virem a ser realizadas em prática 

simulada. 

 

7 CURSOS EFA (EDUCAÇÃOE FORMAÇÃO DE ADULTOS) 

Nestes cursos, garante-se o cumprimento de horas de formação através de trabalho a 

distância, usando-se recursos de comunicação disponíveis, de acordo com as 

possibilidades dos alunos. Pode usar-se a plataforma Moodle do AEQB mantendo-se a 

comunicação por correio eletrónico. 

 

8 ASSIDUIDADE 

 

É aplicável o Estatuto do Aluno e demais legislação em vigor, estando os alunos 

obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, designadamente o dever 

de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades propostas, nos 

termos e prazos acordados. 

 

9 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

Compete aos docentes o registo das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas 

no âmbito das sessões síncronas, assíncronas e do trabalho autónomo, recolhendo 

evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as 

ferramentas utilizadas por cada aluno, e feedback aos alunos, indicando a sua evolução, 

os aspetos a melhorar, estratégias para ultrapassar dificuldades e/ou melhorar o 

desempenho.  
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A avaliação dos alunos será realizada de acordo com os critérios de avaliação em vigor 

para cada disciplina. 

 

10 SERVIÇOS E EQUIPAS DE APOIO AO PLANO DE E@D 

O apoio pedagógico, técnico e logístico ao 

desenvolvimento do plano de ensino a 

distância será garantido por várias equipas de 

trabalho. 

Estas equipas e serviços irão acompanhar as 

várias fases do processo de implementação do 

plano de ensino a distância, garantindo: 

• apoio técnico e informático necessário 

ao trabalho com a plataforma Moodle  

• disponibilização de recursos 

educativos em diferentes formatos para 

apoio às atividades educativas 

• formação individual ou em grupo a docentes e alunos na utilização das diferentes 

ferramentas digitais 

• apoio direto a alunos que careçam de especial acompanhamento no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem a distância ou a docentes que 

necessitem de apoio na criação de experiências de aprendizagem relevantes para 

esses alunos 

• reprodução e envio de documentação relativa ao #Suporte em papel AEQB a 

alunos e docentes 

 

11 MONITORIZAÇÃO 

A monotorização do Plano de ensino a distância será realizada em duas dimensões 

distintas:  

Dimensão pedagógica 

Dados quantitativos Dados qualitativos 

• n.º de planos de trabalho 
elaborados 

• n.º de tarefas previstas 

• n.º de recursos 
criados/disponibilizados 

• taxa de concretização de tarefas 

• grau de satisfação dos docentes, alunos 
e pais/EE com o trabalho desenvolvido 

• grau de satisfação dos alunos e pais/EE 
com o volume de trabalho solicitado 

• grau de satisfação dos alunos com o 
feedback dos docentes 

 

 

Serviços técnico 
pedagógicos

Biblioteca

SPO

EMAEI

Apoio técnico

Equipa TIC

Biblioteca

Reprografia
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Dimensão técnico-logística 

Dados quantitativos Dados qualitativos 

• grau de eficiência disponibilização 
de meios tecnológicos de E@D 

• n.º de atividades de apoio ao 
desenvolvimento de competências 
digitais de professores e de alunos 
realizadas 

• n.º de tutoriais de apoio ao ensino a 
distância disponibilizados 

• n.º de contactos com a equipa TIC / 
n.º de situações resolvidas 

• n.º de contactos para a HelpDesk 
das Bibliotecas / n.º de situações 
resolvidas ou encaminhadas 

• n.º de envelopes com tarefas 
enviados / recebidos dos alunos sem 
computador e ligação à internet em 
casa 

• grau de satisfação de docentes, 
alunos e pais/EE com o apoio dado 
na resolução de problemas técnicos 

• Grau de satisfação de docentes e 
alunos com atividades de formação 
desenvolvidas 

• grau de satisfação de alunos e 
docentes com os tutoriais 
disponibilizados 

• grau de satisfação de docentes, 
alunos e pais/EE com os 
mecanismos de apoio aos alunos do 
#Suporte em papel AEQB  

 

A recolha de evidências quantitativas terá por base os dados fornecidos pelas 

plataformas de trabalho utilizadas, os registos dos diferentes serviços e os dados 

qualitativos recolhidos mediante a realização de 3 questionários. 

 

A equipa de monitorização será nomeada oportunamente, e apresentará um relatório 

final de avaliação deste Plano à Direção e ao Conselho Pedagógico até final de julho de 

2021. 


