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COMUNICADO 

ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO A DISTÂNCIA (E@D) NO ECB NO 3.º PERÍODO 

Como sabem, o Conselho de Ministros aprovou hoje, dia 09/04/2020, um novo conjunto de medidas 

extraordinárias na área da educação de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID-19.  

O diploma define, nomeadamente, as seguintes alterações para o ano letivo 2019/2020: 

 o terceiro período inicia-se no próximo dia 14 de abril, mantendo-se suspensas as atividades letivas 

e formativas presenciais nas escolas; 

 o ensino básico permanecerá até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial, com 

recurso às metodologias digitais que será reforçado com o apoio de emissão televisiva de 

conteúdos pedagógicos; 

 avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas 

presenciais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, 

salas, turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não 

deixar frequentar; 

 o 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial 

 são cancelados os seguintes exames e provas: 

o provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 

o provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

o provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

o exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação 

de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 os alunos apenas realizarão exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso para efeitos de concurso nacional de acesso ao ensino superior; 

 para conclusão dos ciclos de ensino básico e secundário, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período; 

 o 3.º período terminará a 26 de junho de 2020. 

Face a estas medidas, o Externato Cooperativo da Benedita informa que, a partir do dia 14 de abril de 2020, 

o ensino a distância funcionará, de uma forma geral, da seguinte modo: 

 As aulas decorrerão a distância com o suporte da Plataforma do Office 365, especialmente através 

da Aplicação Teams. Os acessos à plataforma tinham já sido distribuídos aos alunos, mas foram 

agora atualizados com o apoio dos respetivos diretores de turma (DT), a quem devem continuar a 

recorrer, caso ainda não consigam aceder. 

Os alunos que não tenham equipamentos nem acesso à Internet devem informar o DT para este 

ajude a resolver o problema ou encontre uma solução alternativa. 
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 No início da semana de aulas, o Diretor de Turma (DT) enviará aos alunos/encarregados de 

educação uma mancha horária com a distribuição das disciplinas às quais eles devem dedicar a sua 

aprendizagem. Essa mancha terá como base os horários em vigor para a turma e para os seus 

professores de modo a que cada docente possa estar disponível para uma Sessão inicial de 

Orientação do Trabalho e para uma Sessão de Balanço do Trabalho Desenvolvido.  

 A primeira sessão de uma determinada disciplina será uma Sessão de Orientação do Trabalho, 

sempre que possível, síncrona, isto é, na qual estão em simultâneo o professor e os alunos. Nessa 

reunião, o professor poderá expor conteúdos, mas deverá essencialmente orientar o trabalho 

autónomo semanal dos alunos, no caso das disciplinas do Ensino Secundário e das disciplinas de 4 

horas semanais do Ensino Básico (PORT e MAT) ou do trabalho autónomo quinzenal, no caso das 

restantes disciplinas do Ensino Básico.  

Nessa sessão, o professor procederá ao registo da presença dos alunos. 

 Sempre que esteja prevista uma sessão inicial, os alunos devem iniciar a preparação para as aulas a 

partir das 9:00 da manhã, ligando o seu Computador ou o Tablet/Telemóvel com a Aplicação Teams 

e conectando-se à plataforma. 

 A mancha horária inicia-se às 9:20 e será constituída por 4 blocos de 1h e 30m. Assim, o 1.º bloco 

será das 9:20 às 10:50, o 2.º, das 11:30 às 13:00, o 3.º, das 14:30 às 16:00 e o 4.º, das 16:30 às 

18:00. 

 Nas sessões de trabalho autónomo que se seguirão à sessão inicial, o professor irá colocando 

tarefas - mais ou menos exigentes - no Teams para que se possa ir apercebendo do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Essas tarefas serão disponibilizadas aos alunos no 

decurso das sessões de trabalho autónomo programadas na mancha horária semanal enviada pelo 

DT, deverão respeitar a duração das respetivas sessões e terão de ser entregues ou submetidas 

pelos alunos até ao final da respetiva sessão. 

A não entrega injustificada de uma tarefa no prazo definido poderá implicar a falta do aluno às 

aulas de trabalho autónomo. 

Através das tarefas, o professor poderá, sempre que considerar pertinente, dar feedback ao aluno 

através dos comentários e também avaliar devidamente a sua prestação, sempre que for caso 

disso. 

Nas sessões de trabalho autónomo, os alunos poderão colocar dúvidas ao professor, por exemplo, 

via email, mas este apenas deverá esclarecê-las na próxima Sessão de Balanço do trabalho 

desenvolvido.  
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 Na Sessão de Balanço do trabalho desenvolvido, o professor reúne com os seus alunos em sessão 

síncrona ou assíncrona. No caso das disciplinas do Ensino Secundário e no PORT e na MAT do 

Ensino Básico, esta sessão será na última aula da semana; nas restantes disciplinas do Ensino 

Básico, será na sessão prevista para a semana seguinte. 

Nesta sessão, o professor deverá fazer um balanço do trabalho desenvolvido nesses 7 ou 15 dias. 

Deverá também esclarecer dúvidas dos alunos e resolver os problemas pendentes. 

 Todas as semanas o DT fará um ponto da situação das atividades desenvolvidas e organizará a 

semana seguinte em função desse balanço. 

 O DT deverá igualmente dar feedback do trabalho desenvolvido aos Encarregados de Educação. 

Estas medidas poderão ser ajustadas a qualquer momento em função das orientações governamentais. 

 

09/04/2020 

O DIRETOR PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 


