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“…devemos erguer-nos acima das abordagens antiquadas de outros tempos e, em vez disso, infundir nos 
estudantes aquilo a que poderemos chamar de três “A`s” da aprendizagem moderna: espírito de Adaptação, 
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Tal decorrerá de forma melhor sucedida em ambientes de aprendizagem que sejam rigorosos, focalizados, 
mas que sejam lugares inspiradores, operando na vanguarda da pedagogia do Conhecimento.” 

                                                                                                                              S.A. Aga Khan 
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I – INTRODUÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19 que atualmente nos aflige, das 

quais se destacam a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Assim, por imposição 

legal e a partir do dia 16 de março de 2020, o Externato Cooperativo da Benedita teve de passar a 

prestar o seu serviço educativo em regime não presencial.  

Claro que esta mudança do ensino presencial para o Ensino a Distância (E@D), num tão curto espaço 

de tempo, obrigou a um grande esforço de toda a comunidade educativa. Foi preciso recorrer a 

todos os meios disponíveis, de forma mais ou menos desordenada, para conseguir manter a relação 

pedagógica e concluir a processo de avaliação dos alunos na parte final do 2.º período letivo. 

Apesar da forma apressada e algo caótica desta primeira fase, ela acabou por ser fundamental para 

ajudar a definir este plano. No final de março, a DGESTE solicitou o preenchimento de um 

questionário para conhecer os aspetos centrais da forma como o apoio foi prestado aos alunos e 

como o ensino a distância decorreu na escola. Isso obrigou a escola a lançar o seu próprio 

questionário interno e a recolher todas as informações/perceções possíveis junto dos diretores de 

turma, dos professores, dos alunos e dos encarregados de educação. Esta recolha foi, efetivamente, 

muito importante, pois permitiu fazer um bom diagnóstico das necessidades e dos 

constrangimentos da escola perante este grande desafio e perceber quais as formas de atuação 

mais adequadas ao nosso contexto, para colocar em prática no 3.º período.  

Assim, rapidamente nos apercebemos que: os nossos professores estavam à altura dos desafios 

colocados por esta modalidade de ensino; a plataforma Office 365 - e aplicação TEAMS - que a escola 

tem há já alguns anos ao seu dispor, poderia dar resposta às solicitações exigidas pelo E@D, 

nomeadamente, no que diz às aulas em videoconferência e à disponibilização de tarefas e materiais 

de estudo; a grande maioria dos alunos tinha acesso a equipamento informático e à internet (cerca 

de 95%) e esteve empenhada em acompanhar as solicitações dos professores nesta fase difícil. 

Por outro lado, também percebemos que alguns professores conseguiram realizar as tarefas mais 

essenciais com recurso às tecnologias, mas denotaram dificuldades na utilização dos recursos mais 

avançados da nossa plataforma. Além disso, alguns professores demostram pouca confiança nas 

atividades criadas ou desenvolvidas com recurso às novas ferramentas digitais e aos novos 

processos de aprendizagem. Verificamos também que muitos alunos tinham perdido o acesso ao 
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Office 365, o que obrigou os professores a utilizarem outros meios para fazerem chegar materiais e 

orientações. Constatou-se, também, que alguns alunos, especialmente do 3.º CEB, não tinham 

condições para aceder às novas tecnologias ou estavam pouco motivados para este tipo de ensino. 

Este plano de E@D foi elaborado com base nestas e noutras conclusões do nosso estudo interno e 

tendo em conta o “ROTEIRO - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância 

(E@D) nas Escolas", enviado às escolas pela DGE, no final de março de 2020. 

De acordo com estas orientações, as metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, 

enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias 

disciplinas, por exemplo, apresentando tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, 

projetos, entre outros, tal como é preconizado pela autonomia e flexibilidade curricular consagrada 

no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, em articulação com a Educação Inclusiva consubstanciada 

no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho. Devem, ainda, fomentar o desenvolvimento das áreas de 

competências do Perfil dos Alunos Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Nesta fase, será ainda necessário proceder aos devidos ajustes nas planificações e nos critérios de 

avaliação. Cada grupo disciplinar deverá definir novas formas de avaliação adequadas a esta 

modalidade de ensino e às metodologias adotadas nas respetivas disciplinas. Deverá ainda ser tido 

em conta o ponto 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril: “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”. 

As mudanças associada a esta modalidade de ensino coloca grandes desafios a toda a nossa 

comunidade educativa, ao mesmo tempo que gera grandes oportunidades para a transformação da 

escola, tal como a conhecemos nos últimos anos. Este plano pretende garantir que todos os nossos 

alunos continuam a aprender no presente contexto, mas pretende igualmente aproveitar esta 

oportunidade para tornar sustentável o processo de mudança que é necessário e inevitável na 

escola da atualidade. 
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II – DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA  

1 – GESTÃO E LIDERANÇA 

Dada a urgência em implementar o ensino a distância, foi criada uma equipa de gestão do processo 

de mudança com o objetivo de agilizar a tomada de decisões pedagógicas e de apoio tecnológico 

bem como de concretizar, de forma célere, as ações delineadas. Dessa equipa fazem parte: o Diretor 

Pedagógico, a Subdiretora, os Diretores de Ciclo do Ensino Básico, do Ensino Secundário e dos 

Cursos Profissionais, a Coordenadora do Gabinete da Equipa de Ação para o Sucesso (EMAEI) e o 

Coordenador do Gabinete de Sistemas de Informação. 

Esta equipa tem também a responsabilidade de apoiar o Diretor pedagógico na construção deste 

Plano de E@D que se pretende que seja o mais adequado possível aos recursos disponíveis e à nossa 

comunidade escolar e que garanta que todos alunos do ECB continuam a aprender no presente 

contexto de Ensino à Distância.  

Com este plano pretende, ainda, a prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, nas Aprendizagens Essenciais e na Educação Inclusiva; a definição 

dos papéis para as lideranças intermédias na definição e concretização das orientações pedagógicas 

e o envolvimento todos os atores educativos, nomeadamente: o Conselho Pedagógico, os 

Delegados de Grupo, os Diretores de Turma, as Assessorias, os Coordenadores de Projetos, 

especialmente as Coordenadoras da Educação para a Cidadania, da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular e da Biblioteca, os Professores, os Pais/Encarregados de Educação e a Associação de País, 

a Associação de Estudantes e os nossos parceiros, especialmente, a Academia de Música de 

Alcobaça e o Centro de Recursos para a Inclusão(CRI) – CEERIA 

A escola procurará, sempre que possível, articular as suas ações com outros parceiros da 

comunidade, tais como: as Juntas de Freguesia da região, os Bombeiros e outras Associações de 

Solidariedade Social locais, com o intuito de conseguir chegar a todos os nossos alunos.  
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2 – DEFINIÇÃO DE PAPÉIS 

Como vimos, toda a comunidade educativa deve estar envolvida no processo de mudança para o 

ensino a distância, mas são os professores que assumem o papel principal no trabalho a desenvolver 

com os seus alunos. A Direção, o Conselho Pedagógico e as Lideranças Intermédias têm igualmente 

uma função primordial na definição e concretização das orientações pedagógicas.  

PAPEL DA DIREÇÃO 

A Direção Pedagógica concebe o Plano E@D, agiliza o processo de mudança, apoia e monitoriza as 

ações previstas. 

PAPEL DOS DIRETORES DE CICLO 

Os Diretores de Ciclo apoiam o Diretor Pedagógico na conceção do Plano E@D e coordenam a 

concretização do processo pedagógico. Além disso, orientam, apoiam e acompanham o trabalho 

dos Diretores de Turma. Devem demonstrar confiança no trabalho em curso, bem como transmitir 

tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos. 

PAPEL DOS DELEGADOS DE GRUPO 

Os Delegados de Grupo devem: 

 Apoiar e acompanhar a concretização das orientações pedagógicas;  

 Gerir as reuniões de trabalho colaborativo, promovendo a comunicação, a articulação e a 

colaboração entre pares. 

 Acompanhar e apoiar os professores do grupo disciplinar na seleção de materiais e recursos 

educativos disponíveis na internet, nas plataformas digitais das editoras, na televisão, etc.;  

 Incentivar os professores a apostarem na diversificação das atividades e das formas de 

trabalho que permitam o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos, 

tais como: informação e comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e 

criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; 

 Colaborar com outros grupos disciplinares e com a biblioteca na definição de projetos 

interdisciplinares que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas, de 

preferência centrados em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros. 

 Colaborar no reajustamento dos meios e formas de avaliação no contexto do E@D. 
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PAPEL DOS DIRETORES DE TURMA 

Os diretores de Turma (DT) devem organizar e gerir o trabalho do conselho de turma (CT). Os DT 

turma desempenham uma função central na organização do trabalho semanal, na articulação entre 

professores e alunos e na articulação com os pais/encarregados de educação. 

De uma forma geral, o Diretor de Turma deve, ainda: 

 Organizar e gerir o plano semanal da turma em colaboração com os professores do CT 

garantindo a representação proporcional de todas as disciplinas, o equilíbrio no número de 

tarefas distribuídas e a sua exequibilidade nas disciplinas/turmas criadas na plataforma 

TEAMS; 

 Disponibilizar os planos semanais aos professores, alunos e Encarregados de Educação (EE); 

 Coordenar, com o apoio da secretaria, a disponibilização de materiais impressos para os 

alunos sem acesso a meios digitais; 

 Gerir os cenários de aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar o trabalho realizado pelo Conselho de Turma e pelos alunos;  

 Recolher informações dos professores do CT acerca do desenvolvimento das aprendizagens 

dos alunos e do cumprimento das tarefas propostas; 

 Assegurar os contactos regulares com os professores do CT, com os alunos e com os EE. 

PAPEL DOS PROFESSORES 

Como já vimos, os professores assumem o desenvolvimento do processo pedagógico com os seus 

alunos. Neste tipo de ensino, o professor deve, em primeiro lugar, ajudar o aluno a desenvolver a 

sua autonomia para que ele tome consciência da sua própria forma de aprender e consiga realizar 

com sucesso as suas aprendizagens. Claro que pode também aproveitar algumas das sessões 

síncronas programadas para lecionar ou explicar alguns conteúdos. Haverá igualmente um tempo 

fixo para esclarecimento de dúvidas que permita estabelecer rotinas e conferir segurança aos 

alunos.  

Os professores devem ainda participar ativamente nas estruturas intermédias, reforçar os seus 

conhecimentos na utilização de ferramentas digitais, especialmente na aplicação TEAMS, manter o 

trabalho colaborativo, partilhar competências/estratégias com os seus pares e experimentar de 

novos modos de ensinar.  
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De uma forma geral, o professor deve, ainda:  

 escrever os sumários e registar as faltas dos alunos no programa INOVAR; 

 criar tarefas no TEAMS para todas as sessões assíncronas dedicadas ao trabalho autónomo 

dos alunos para que existam evidências da sua efetiva participação; 

 informar o Diretor de Turma do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e do 

cumprimento das tarefas propostas;  

 colaborar com o DT e com o conselho de Turma na elaboração da planificação conjunta da 

semana de trabalhos; 

 apostar na diversificação das atividades e das formas de trabalho que permitam o 

desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos, tais como: informação e 

comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e criativo; desenvolvimento 

pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; 

 sugerir ao aluno novos materiais e recursos disponíveis na internet, nas plataformas digitais 

das editoras, na televisão, etc.; 

 privilegiar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que levem os alunos a mobilizar 

as aprendizagens de várias disciplinas, de preferência centrados em questões-problema, 

estudos de caso, projetos, entre outros. 

 estimular a interação entre alunos.  

 selecionar os meios que melhor se adequam a avaliação das aprendizagens realizadas a 

distância. 

PAPEL DOS ALUNOS 

Aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, é aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar e demais normativos em vigor, bem como no 

regulamento interno da escola, estando, portanto, obrigados ao dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões assíncronas, de acordo com 

as orientações dos professores e nos termos definidos no plano semanal de trabalhos distribuído a 

cada uma das turmas. 

O aluno deve ainda enviar os trabalhos realizados, nos termos e prazos acordados, devendo o 

professor garantir o registo das evidências para efeitos de avaliação sumativa final. 
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PAPEL DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Os encarregados de educação devem: 

 Proporcionar as condições necessárias para as sessões síncronas do seu educando; 

 Manter contacto regular com o Diretor de turma;  

 Verificar se os seus educandos estão a cumprir as tarefas propostas no Plano 

semanal/quinzenal de Trabalho. 

PAPEL DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR (GEAS) 

Tendo em conta as “Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI) na modalidade E@D” propostas pela DGE, o presente documento tem como 

objetivo definir alguns procedimentos a adotar durante o terceiro período, pelo GEAS, 

nomeadamente no que se refere ao desempenho das suas funções enquanto EMAEI. 

Assim, o trabalho a realizar atenderá aos quatros eixos de ação definidos pela DGE, a saber: 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT. 

Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D. 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade.      

Em relação ao Eixo 1, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

 Elaborar de um plano de ação da EMAEI para a modalidade de E@D, que inclui o regimento 

do funcionamento CAA nesta modalidade; 

 Reunir com todos os diretores de turma dos alunos com medidas seletivas e adicionais a fim 

de apoiar e adaptar as práticas inclusivas e o desenvolvimento de competências ao E@D 

(uma reunião no início do período e reuniões quinzenais no decorrer do mesmo, ou outras 

que se considerem necessárias, a realizar pelos docentes de educação especial); 

 Certificar-se de que todos os alunos com medidas seletivas e adicionais estão em contacto 

com a escola, encontrando formas alternativas de o fazer, caso não seja possível adotar a 

forma definida pela escola (TEAMS); 
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 Articular frequentemente com os restantes docentes dos alunos com medidas seletivas e 

adicionais, sobre estratégias e materiais passíveis de utilização na modalidade E@D, 

planificando e diferenciando o trabalho a realizar pelos alunos, de acordo com as suas 

necessidades. 

Em relação ao Eixo 2, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

 Elaborar um plano de acompanhamento próprio para os alunos com medidas adicionais, em 

colaboração com os encarregados de educação e famílias que consiste em: enviar um plano 

de trabalho semanal que inclui atividades de acordo com as áreas previstas no PEI; reunir, 

via telefone, no mínimo, duas vezes por semana com o aluno, para esclarecer dúvidas e obter 

feedback do trabalho em curso; articular, via telefone ou mail, com o encarregado de 

educação, para fazer o balanço do trabalho em curso. Este plano terá como pessoa de 

referência a responsável da equipa, que ficará encarregue de dar feedback do trabalho em 

curso aos diferentes docentes e diretores de turma. 

 Garantir a identificação ou continuidade da implementação das medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão, previstas nos RTPS, através do contacto com os diferentes 

professores e diretores de turma ou outros intervenientes no processo; 

 Colaborar com os diferentes responsáveis na redefinição dos objetivos previstos no PEIS e 

PITS dos alunos, se tal se considerar necessário, face aos condicionamentos atuais e às novas 

formas de organização do trabalho e apoio no contexto de E@D.; 

 Identificar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido junto dos alunos com 

retaguardas familiares mais frágeis, acionando todos os mecanismos disponíveis para abrir 

canais de comunicação com estas famílias, nomeadamente a intervenção da psicóloga 

escolar junto dos alunos e famílias, conforme definido em plano próprio, elaborado pelo 

gabinete de psicologia, e procurando apoio específico junto dos CRI, junto das Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e de outras instituições que possam mobilizar recursos 

que garantam a evolução das aprendizagens destes alunos, o seu equilíbrio físico e 

emocional no atual contexto de distanciamento social. 
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Em relação ao Eixo 3, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

 Articular, através dos diretores de turma, com os encarregados de educação dos alunos com 

necessidades de saúde especiais, de modo a garantir a continuidade da sua participação na 

aprendizagem; 

 Incentivar e apoiar os diretores de turma na participação e interação do trabalho em rede, 

envolvendo e ligando os alunos com maiores dificuldades ao nível da interação e 

comunicação aos seus pares, de forma a manterem o sentido de pertença e o contacto 

social, embora de modo não presencial; 

 Apoiar as famílias sempre que se verificarem situações em que a gestão das emoções, 

decorrentes da situação de isolamento social, esteja a criar barreiras ao processo de 

aprendizagem e ao bem-estar do aluno, utilizando os canais de comunicação definidos e 

recorrendo a outros a definir casuisticamente, mobilizando, se necessário, os serviços de 

psicologia ou o psicólogo do CRI; 

 Incentivar e apoiar a criação de grupos de apoio entre pais, caso eles manifestem essa 

necessidade; 

 Encontrar, em conjunto com os diretores de turma e a escola, formas de identificar e superar 

constrangimentos que se coloquem à participação dos alunos com medidas seletivas e/ou 

adicionais e das famílias na modalidade de E@D, nomeadamente recursos, procedimentos, 

entre outros; 

Em relação ao quarto eixo, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

 Colaborar com os técnicos do CRI na continuidade da implementação das atividades 

previstas nos seus planos de trabalho; 

 Mobilizar outros parceiros da comunidade na eliminação dos constrangimentos que se 

coloquem à participação dos alunos e famílias na modalidade de E@D, se tal se considerar 

necessário. 
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PAPEL DO GABINETE DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO VOCACIONAL (GPOV) 

O GPOV definiu um conjunto de medidas de medidas de contingência e de atividades para a situação 

atual. O GPOV como agente de saúde pública, propõe-se: 

 Aumentar o conhecimento das pessoas, sobre a doença e permitir reduzir o estigma 

associado, difundindo a mensagem pelo público escolar; 

 Promover a saúde mental e o bem-estar, contribuindo ativamente para a saúde pública 

(reconhecer e validar os sentimentos das pessoas, promover uma regulação emocional 

ajustada através de estratégias de coping eficazes, promover formas adaptativas para lidar 

com a nova rotina e ultrapassar os efeitos do stress e ansiedade; 

 Promover uma visão realista, positiva e desafiante da situação que estamos a viver; 

 Incentivar a manterem o contato com os seus familiares e amigos através de telefonemas e 

videochamadas, partilhando o que estão a sentir e como estão a lidar com esta situação 

(partilha de experiências individuais); 

 Estimular a confiança nos profissionais e nas autoridades de saúde; 

 Fornecer uma atitude positiva nas suas próprias capacidades para lidar com a situação; 

 Encaminhar/referenciar para serviços/respostas específicos, nacionais ou locais (e.g., 

Autoridades, APAV, CPCJ); 

Relativamente ao apoio psicológico em crise, propõe-se:  

 Avaliar a perceção que a pessoa tem do acontecimento, que significados lhe atribuiu, que 

estratégias está a utilizar para lidar com a situação, sendo crucial corrigir informação errada; 

 Normalizar reações iniciais;  

 Implementar técnicas de estabilização emocional; 

 Identificar as estratégias de coping utilizadas e alertar para os riscos da implementação de 

estratégias desadequadas; 

 Efetuar psicoeducação, alertando para as reações que poderão surgir na sequência do 

incidente, bem como quais as melhores estratégias de coping a implementar; 

 Transmitir a mensagem que a pessoa não está sozinha, que estamos a trabalhar em conjunto 

para combater a situação; 
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 Delinear e implementar respostas de intervenção psicológica específicas para o período 

posterior à pandemia COVID-19. 

O GPOV propõe-se, ainda, desenvolver as seguintes atividades:  

 Orientação vocacional ao 9º ano – alunos que ainda não concluíram o processo de tomada 

de decisão. 

 Orientação vocacional direcionada ao ensino secundário – alunos que solicitem este 

acompanhamento. 

 Contacto com alunos por videochamada, utilizando preferencialmente o Whatsapp 

(abrangência de maior número de alunos), chamada telefónica ou SMS. 

 Partilha de atividades com os alunos, visando a manutenção de rotinas saudáveis, 

diversificadas, adequadas e ajustadas a cada aluno e realidade familiar, incentivando a 

criatividade. Pretende-se ainda evitar o isolamento exagerado dos alunos.   

 Atividades de desenvolvimento emocional, mediadas por recursos materiais. 

 Contacto com encarregados de educação dos alunos que apresentem maior fragilidade do 

ponto de vista emocional e com aqueles que revelam fracas competências parentais.  

 Consultoria e colaboração com professores.  

 Outras, consoante as necessidades que poderão surgir ao longo do tempo. 

A regularidade de cada contacto e o tipo de intervenção, será definida em função da especificidade 

de cada aluno / família, e registada em documento individual do aluno. 

PAPEL DA COORDENADORA DA BIBLIOTECA 

De uma forma geral, a Coordenadora da Biblioteca deve:  

 Propor atividades e sugestões de leitura no espaço da Biblioteca no site da escola e na página 

de Facebook, dirigidas aos alunos e suas famílias; 

 Promover a utilização do BLOG da biblioteca para a disponibilização de materiais das 

disciplinas e para a publicação de trabalhos dos alunos;  

 Dinamizar a criação de propostas de atividades de E@D com os grupos disciplinares a partir 

de obras em diferentes formatos; 
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 Disponibilizar suportes síncronos ou assíncronos sempre que tal seja previamente solicitado 

pelos professores ou pelos alunos para apoio e orientação às atividades de pesquisa de 

informação e de seleção de recursos documentais; 

PAPEL DO COORDENADOR DO GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GSI) 

O coordenador do GSI apoia a direção na tomada de decisões de apoio tecnológico. Deve, ainda: 

 Apoio à direção na definição da estratégia de E@D na escola. 

 Reatribuir acessos à Plataforma Office 365 do ECB a todos os alunos que, entretanto, o 

perderam; 

 Proceder à adaptação da estrutura do TEAMS, criando todas as disciplinas de todas as turmas 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico (3.º CEB), dos Cursos Cientifico-humanísticos (CCH) e dos Cursos 

Profissionais (CP)   

 Criar equipas no TEAMS que permitam o trabalho a distância das estruturas de docentes 

existente na escola; 

 Criar e disponibilizar tutoriais em manuais relativos ao funcionamento da Plataforma TEAMS 

escolhida pela escola para o E@D; 

 Criar e executar um Plano de Formação para todos os professores que pretendam melhorar 

o seu domínio do TEAMS e /ou explorar funcionalidades avançadas desta aplicação para o 

E@D; 

 Estar disponível para esclarecimentos síncronos e assíncronos e para a resolução de 

problemas técnicos de toda a comunidade educativa; 

 Inventariar, preparar e colocar à disposição equipamento informáticos que possam ser 

emprestados a alunos sem condições tecnológicas para aceder à plataforma digital. 
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II - ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

1 – CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO EXISTENTE NA ESCOLA  

Há muito que a escola investiu na melhoria da comunicação interna. Neste momento, a escola 

dispõe de todas as valências da Plataforma Office 365, depois de muitos anos de experiência na 

utilização da Plataforma Moodle. Todo o pessoal docente, não docente e discente tem um email 

institucional e um acesso ao Office 365. Ao longo dos anos foram disponibilizadas ações de formação 

sobre esta plataforma e, atualmente, uma parte significativa do pessoal docente utiliza 

regularmente algumas das suas funcionalidades, tanto no trabalho colaborativo entre pares como 

no trabalho pedagógico com os alunos. 

Toda a comunicação interna é feita através do email institucional. Os grupos disciplinares utilizam 

regularmente a plataforma Office 365, especialmente a aplicação Sharepoint, para partilharem ou 

disponibilizarem materiais. Alguns docentes utilizam a plataforma TEAMS com as respetivas turmas 

ou para efetuar reuniões a distância. 

No que diz respeito à comunicação externa, a escola, através dos serviços administrativos e dos DT, 

tem vindo a fazer um esforço no sentido de recolher os endereços eletrónicos dos EE de modo a 

tornar esse o meio privilegiado de comunicação entre a escola e as famílias. Além disso, há 

professores e DT que também utilizam outras ferramentas, tais como o Whatsapp ou o Messenger, 

para se manterem em contato com os alunos ou com os EE.  

A escola tem também um site completo e atualizado onde disponibiliza todas as informações sobre 

o funcionamento da escola, sobre os serviços e sobre os projetos em curso. É também neste site 

que são disponibilizados os comunicados e orientações sobre a situação atual, são dadas as 

informações gerais e publicados, para consulta, os documentos de orientação estratégica da escola. 

Além disso, a escola tem uma página de Facebook que é constantemente atualizada com conteúdos, 

informações e notícias da escola. 
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2 – ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA O E@D 

As comunicações internas com o pessoal docente e não docente são feitas através do email 

institucional, por telefone ou por telemóvel. Com a generalização da utilização do TEAMS pelo 

pessoal docente é atualmente possível estabelecer contacto por videoconferência com qualquer 

professor disponível na plataforma. 

O TEAMS é a plataforma de E@D utilizada pela escola na atividade pedagógica, tanto nas sessões 

síncronas como assíncronas. Estarão disponíveis reuniões com os alunos em videoconferências nas 

sessões síncronas e poderão ser disponibilizados materiais para as sessões assíncronas, tais como: 

o Plano semanal de Trabalho, as tarefas e os instrumentos de avaliação, autoavaliação e 

autorregulação do trabalho pelos alunos.  

No trabalho pedagógico, muitos professores recorrerão também às plataformas das editoras e a 

outras ferramentas digitais que utilizavam anteriormente para disponibilizarem recursos aos alunos 

para as sessões de trabalho autónomo. 

Neste momento todos os alunos dos CCH e dos CP têm acesso à plataforma TEAMS, pois a escola 

emprestou computadores portáteis a alguns alunos dos CP que não tinham este equipamento. 

Neste momento subsistem cerca de 12 alunos do 3.º CEB ainda sem acesso a meios digitais. Alguns 

parceiros liderados pelas juntas de freguesia da região mostraram-se interessados em ajudar alguns 

desses alunos com a oferta de equipamento informático. Enquanto não se conseguir resolver estes 

problemas, a comunicação com estes alunos será feita pelo DT por meio de telefone/telemóvel e 

serão proporcionados outros meios de aprendizagem, nomeadamente materiais imprimidos e o 

recurso complementar disponibilizado pelo Ministério da Educação: #EstudoEmCasa (Escola-TV), 

difundido via Televisão Digital Terrestre (TDT) no canal RTP Memória. 

O processo de entrega dos materiais para impressão será sempre coordenado pelo DT e poderá ser 

implementado de uma das seguintes formas: 

 os professores poderão e deverão enviar alguns materiais para o DT que, por sua vez, os 

enviará conjuntamente com o plano semanal da turma, para a secretaria através do email 

ecb@inse.pt. Esses materiais poderão ser depois solicitados pelo EE junto da secretaria, que 

os imprimirá e os entregará ao EE. Na próxima vez que o EE voltar à escola, poderá também 

trazer alguns trabalhos realizados pelo aluno, que serão digitalizados pela secretaria e 

enviados para o DT que, por sua vez, o reencaminhará para o respetivo professor, 

mailto:ecb@inse.pt
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 caso o EE não tenha condições para se dirigir à escola, o processo será semelhante, mas a 

secretaria enviará os materiais via correio normal ou entregues ao domicilio. 

A propósito do serviço educativo prestado pelo ECB ter passado para o regime não presencial, o 

qual acarreta uma reforçada interação digital e, portanto, maior risco de incumprimento das regras 

da proteção de dados, a direção decidiu apresentar, como anexo a este plano, um Regulamento 

Transitório de Proteção de Dados Pessoais que mantém o compromisso da escola com as normas 

estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Pretende-se recordar e 

esclarecer as regras a que todos estamos obrigados e reforçar a proibição de comportamentos 

violadores do direito de cada um à proteção dos seus dados pessoais. 

III – MODELO DE E@D 

O modelo de Ensino a Distância do Externato Cooperativo da Benedita para o 3.º período do ano 

letivo 2019/2020 irá desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, com 

recurso à aplicação TEAMS da Plataforma Office 365. 

Consideram-se sessões síncronas os momentos de comunicação entre os intervenientes em tempo 

real, com participação simultânea e interação entre os envolvidos. As sessões assíncronas são 

momentos de comunicação em tempo diferido, sem participação simultânea, nem em tempo real. 

No início de cada a semana de aulas não presenciais, o Diretor de Turma (DT) envia aos professores 

do CT, aos alunos e aos EE a mancha horária semanal com a distribuição dos tempos que os alunos 

devem de dedicar à aprendizagem de cada disciplina. Essa mancha poderá ser alterada 

semanalmente caso DT e o CT o considerem necessário face ao desenrolar das aprendizagens nas 

diferentes disciplinas. Essa mancha não corresponde aos horários das aulas presenciais que estava 

em vigor para a turma, mas foi construída com essa base de modo a que os professores das 

disciplinas possam estar disponíveis para uma Sessão Síncrona Inicial de Orientação do Trabalho e 

para uma Sessão Síncrona ou Assíncrona de Balanço do Trabalho Desenvolvido. 

Os professores das disciplinas farão a marcação no calendário do TEAMS das suas reuniões com os 

alunos, sob a coordenação do DT.  
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1 – SESSÃO SÍNCRONA DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO SEMANAL/QUINZENAL 

Em cada semana, a primeira sessão síncrona de uma determinada disciplina será uma Sessão de 

Orientação do Trabalho. Nessa reunião no TEAMS, 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 síncrona, o professor deve proceder ao registo da assiduidade dos alunos. Deve, ainda 

seguir as indicações anteriormente dada na parte deste plano dedicada ao papel do professor, 

nomeadamente: apostar na diversificação das atividades e das formas de trabalho que permitam o 

desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos, tais como: informação e 

comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e criativo; desenvolvimento pessoal 

e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sugerir ao aluno novos materiais e recursos disponíveis 

na internet, nas plataformas digitais das editoras, na televisão, etc. e privilegiar o desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas, 

de preferência centrados em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros. 

Sempre que esteja prevista uma sessão síncrona 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 90 minutos. 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. Em 

casos excecionais, esses blocos de 90 minutos poderão ser divididos em sessões de 45 minutos. 

2 – SESSÕES ASSÍNCRONAS DE TRABALHO AUTÓNOMO 

Nas sessões assíncronas de trabalho autónomo que se seguirão à sessão síncrona inicial, o 

professor deve colocar obrigatoriamente 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.  
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Este procedimento permite dar cumprimentos ao estipulado no ponto 2 do artigo 5.º do Decreto-

Lei 14-G, de 13 de abril: “Compete aos professores recolher evidências da participação dos alunos, 

tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno”. 

O ponto 3 do mesmo artigo refere ainda que: “Para efeitos do disposto no número anterior, os 

professores elaboram um registo semanal dos conteúdos ministrados, das sessões síncronas e 

assíncronas realizadas e de outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos”.  

Os professores têm a obrigação de continuar a escrever os sumários no programa INOVAR de acordo 

com os horários presenciais pois esta modalidade de ensino a distância foi concebida para fazer 

corresponder, na medida do possível, o trabalho presencial ao não presencial realizado pelos alunos 

nas sessões síncronas e assíncronas. 

Através das tarefas do TEAMS, o professor pode, sempre que considerar pertinente, dar feedback 

ao aluno através dos comentários e também pode 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.  

3 – SESSÃO SÍNCRONA OU ASSÍNCRONA DE BALANÇO DO TRABALHO 

DESENVOLVIDO 

Na Sessão de Balanço do Trabalho Desenvolvido, o professor pode optar por reunir 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, de modo a ajustar as estratégias de 

aprendizagem para a semana/quinzena seguinte. Deverá também esclarecer dúvidas dos alunos e 

resolver os problemas pendentes. 

Todas as semanas o DT, em colaboração com os restantes professores da turma, fará um ponto da 

situação das atividades desenvolvidas e organizará a semana seguinte em função desse balanço. 

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

Educação. 
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4 – E@D PARA ALUNOS SEM ACESSO A MEIOS DIGITAIS  

Como já foi referido, o E@D para os alunos sem acesso a meios digitais será coordenado pelo DT e 

consistirá na comunicação via Telefone/telemóvel, complementado por um plano quinzenal 

elaborado pelo DT em colaboração com os professores do CT. Esse plano deverá ser construído 

preferencialmente tendo em conta o recurso complementar #EstudoEmCasa (Escola-TV) e poderá 

incluir materiais imprimidos cujo processo de entrega deverá ser coordenado pelo DT e poderá ser 

implementado de uma das seguintes formas: 

 os professores enviarão os materiais para o DT que, por sua vez, os enviará conjuntamente 

com o plano quinzenal, para a secretaria através do email ecb@inse.pt. Esses materiais 

poderão ser depois solicitados pelo EE junto da secretaria, que os imprimirá e os entregará 

ao EE. Na próxima vez que o EE voltar à escola, poderá também trazer alguns trabalhos 

realizados pelo aluno, que serão digitalizados pela secretaria e enviados para o DT que, por 

sua vez, o reencaminhará para o respetivo professor, 

 caso o EE não tenha condições para se dirigir à escola, o processo será semelhante, mas a 

secretaria enviará os materiais via correio normal. 

Apresentam-se a seguir os princípios caracterizadores dos recursos do #EstudoEmCasa enviados 

pela DGE, bem como sugestões de integração no apoio aos alunos sem conectividade e/ou 

equipamentos. Deve ter-se em conta que estes alunos continuam a ser alunos das suas turmas de 

origem, sendo os diretores de turma os primeiros responsáveis pelo seu acompanhamento e pela 

sua avaliação contínua e sumativa. 

1. Os recursos são um complemento e um recurso de apoio primeiramente para que os alunos sem 

conectividade e/ou equipamento (ainda que pontualmente) possam beneficiar das aprendizagens 

aí disponibilizadas, independentemente de outras utilizações que possam ser feitas pelos docentes. 

Não são, pois, uma forma autossuficiente de desenvolver aprendizagens integrais no Ensino Básico. 

2. Os recursos são disponibilizados em canais existentes nas modalidades de emissão via TDT 

(receção terrestre), via DTH (receção por satélite) e via TV por cabo, devendo haver consciência de 

que, quando em TDT e DTH (salvo exceções), não existe a possibilidade universal de retroceder na 

emissão, ainda que tudo fique disponível posteriormente na RTP Play. 
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3. Os recursos constituem-se em sessões de 30 minutos, organizados por blocos agregados para 

vários anos, blocos comuns e recursos para PLNM, desde a Educação Pré-Escolar (RTP2) ao 9.º ano, 

conforme visível na grelha no final deste documento. 

4. Garantindo que alunos em diferentes anos escolares podem aceder a conteúdos numa mesma 

televisão. Os conteúdos diários têm tempo limitado, cumprindo-se, ao longo do período, a maior 

parte das componentes curriculares, organizadas disciplinar e interdisciplinarmente. 

5. A planificação dos conteúdos obedece a três princípios: a. Conteúdos relevantes para 

consolidação e desenvolvimento de aprendizagens tipicamente lecionadas no terceiro período ou 

de relevância para vários anos, estabelecidos pelo Ministério da Educação e prevendo, sempre que 

possível, alguma inter-relação entre os temas explorados em anos distintos. 

b. Cada bloco, ainda que inserido numa planificação sequencial, pode ser utilizado de forma 

independente, estando estruturado de forma a ser a exploração de uma questão ou tema. 

c. Em cada bloco são introduzidos temas, questões, sumários intercalares e momentos de 

sistematização. Os blocos contêm instrumentos e recursos variados e propostas metodológicas 

diversificadas. 

6. As escolas recebem, com antecedência, a grelha de programação, os conteúdos de cada bloco 

educativo, bem como materiais de apoio e propostas de atividades a desenvolver. 

7. Os recursos educativos disponibilizados não substituem a intervenção dos professores. São 

apenas um recurso a incluir nas medidas previstas no Plano de Ensino à Distância de cada escola. 

Assim, devem ter-se em conta os seguintes procedimentos:  

a. Estes alunos continuam a pertencer às suas turmas de origem, devendo prever-se forma de os 

outros alunos manterem contacto, através do envio de mensagens, de textos coletivos ou 

qualquer outro meio de combate ao isolamento social agravado pela impossibilidade de haver 

conectividade. Nesta medida, os professores titulares e diretores de turma assegurarão um 

contacto regular com os alunos pelos meio disponíveis, acompanhando o seu bem-estar e o 

desenvolvimento das suas aprendizagens, em interação com os outros professores do aluno. 

b. A cada aluno que recebe conteúdos exclusivamente pela televisão deve ser atribuído um 

professor mentor, responsável pelo estabelecimento de contacto, individualmente e em 

parceria com outras entidades da comunidade. Este contacto visa o acompanhamento das 

tarefas em curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às emissões e que 



Plano de E@D do ECB − 3.º P de 2019/2020 22/27 

 

desenvolvem outras atividades propostas pela escola. Os mentores, mobilizados a partir dos 

recursos existentes nas escolas, em particular dos professores com experiência no Apoio 

Tutorial Específico, são coadjuvantes dos professores titulares e diretores de turma, não se 

lhes substituindo na função de responsáveis pelo ensino e avaliação. 

c. As sessões transmitidas são complementadas por outras atividades propostas, que poderão 

circular em papel, através dos canais já criados e disponibilizados (CTT, entre outros). 

8. Face à situação de isolamento acrescido, o desenvolvimento das aprendizagens destes alunos 

deve ser motivo de especial acompanhamento e monitorização pela Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva. 

9. Sempre que um aluno passe a usufruir de equipamento e acesso à internet ao longo do terceiro 

período, deverá acompanhar a sua turma de origem, devendo ser feito um acompanhamento 

acrescido durante a fase de transição. 

5 – EXEMPLO DE UM PLANO SEMANAL DE E@D E ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Todas as semanas o Diretor de Turma (DT) estabelece uma mancha horária com a distribuição das disciplinas às 

quais o aluno deve dedicar a sua aprendizagem. A base dessa mancha para a TURMA deverá ser a seguinte: 

 

Horas 
presencial 

Hora não 
presencial Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:20 – 9:10       

9:20 – 10:10 09:20-10:05 GEO A*  HIST A FIL* FIL* 
10:30 – 11:20 10:05-10:50 GEO A GEO A HIST A FIL ING/FRA 
11:30 – 12:20 11:30-12:15 HIST A* GEO A GEO A  HIST A* EF* 
12:30 – 13:20 12:15-13:00 HIST A ATDT/CD GEO A* HIST A EF 

13:30 – 14:20 Almoço      
14:30 – 15:20 14:30-15:15 PORT* ING/FRA*  PORT  
15:30 – 16:20 15:15-16:00 PORT ING/FRA/EMRC  PORT*  
16:40 – 17:30 16:30-17:15 ALEM/LP* ALEM/LP  ALEM/LP  
17:40 – 18:30 17:15-18:00 ALEM/LP ALEM/LP  ALEM/LP*  

 

Esta mancha tem como base os horários em vigor para a turma e para os seus professores de modo a que cada 

docente possa estar disponível para a Primeira Sessão da Semana e para a Última Sessão da Semana – 

assinaladas com um asterisco.  

 A Primeira Sessão da Semana será, sempre que possível, síncrona, Nessa reunião o professor pode expor 

conteúdos, mas deve, essencialmente, orientar o trabalho autónomo semanal dos alunos. Deve, ainda, registar a 

presença dos alunos. 

 Para que o professor se possa aperceber do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos nas sessões de 

trabalho autónomo, o professor deve propor pelo menos uma tarefa no Teams da disciplina por sessão. 
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 As tarefas podem ser individuais ou em grupo e de diversos tipos, por exemplo: 

o um trabalho parcial para avaliação formativa; 

o um trabalho final para avaliação sumativa (em WORD, POWERPOINT ou EXCEL); 

o uma ficha formativa; 

o um teste ou mini-teste para verificar se o aluno aprendeu os conteúdos previstos; 

o ou outro qualquer tipo de tarefa desde que, no mínimo, os alunos tenham de entregar uma breve 

descrição do trabalho desenvolvido nessa sessão. 

 As tarefas só devem ser disponibilizadas aos alunos no decurso das sessões de trabalho autónomo 

programadas na mancha horária semanal enviada pelo DT, devem respeitar a duração das sessões e deverão 

ser entregues ou submetidas pelos alunos até ao final da respetiva sessão. 

 O professor deve registar as Faltas nas aulas correspondentes às sessões de trabalho autónomo dos alunos 

que, injustificadamente, não entreguem as tarefas dentro do prazo definido.  

 O professor poderá, sempre que considerar pertinente, dar feedback ao aluno através dos comentários e 

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 última reunião da semana.  

 A Última Sessão da Semana o professor reúne opcionalmente com os seus alunos em sessão síncrona. 

 Nesta última sessão o professor deve fazer um balanço do trabalho desenvolvido ao longo da semana. 

 Deve esclarecer dúvidas dos alunos e resolver os problemas pendentes. 

6 – AVALIAÇÃO 

De acordo com o Artigo 24.º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, “a avaliação formativa 

assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo 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”. Esta é, sem dúvida, a 

modalidade de avaliação que melhor se adequa ao E@D previsto para este 3.º período.  Este ensino 

requer uma monitorização e uma aferição continua e sistemática da evolução das aprendizagens, 

que certamente se farão com recurso a diversas atividades e formas de trabalho com feedbacks 

constantes e ajustamentos semanais/quinzenais de processos e estratégias.  

Todo o plano foi pensado de forma a permitir aos professores essa constante monitorização do 

trabalho desenvolvido pelos alunos, especialmente, nas sessões de trabalho autónomo através das 

tarefas propostas no TEAMS. Essas tarefas, assim como as sessões de esclarecimento de dúvidas e 

de balanço dos trabalhos, permitem também que o professor vá dando feedback aos alunos, 

mantendo-os empenhados e motivados. 

De acordo com o artigo 5.º do DL nº 14-G/2020, compete aos professores recolher evidências da 

participação dos alunos, tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela 

escola e por cada aluno. Para esse efeito, os professores elaboram um registo semanal dos 
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conteúdos ministrados, das sessões síncronas e assíncronas realizadas e de outros trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos. A seguir indica-se a estratégia definida pela escola para apoiar o 

professor nessa recolha de evidências. 

Na generalidade das sessões assíncronas, o professor deve utilizar as potencialidades TEAMS e as 

ferramentas ao seu dispor para criar tarefas simples e de correção automática que permitem 

monitorizar o trabalho realizado e aferir minimamente o desenvolvimento das aprendizagens. 

Com alguma regularidade, o professor deve criar tarefas mais sofisticadas como, por exemplo, fichas 

formativas ou outros trabalhos mais formais que impliquem um feedback mais elaborado 

(comentários) e uma aferição mais rigorosa das aprendizagens realizadas. 

Quando for necessário, o professor pode também criar testes sumativos (forms), desde que tenha 

o cuidado de adotar medidas que minimizem a possibilidade de fraude. Por exemplo, o professor 

pode disponibilizar um teste de escolha múltipla online, para todos os alunos, à mesma hora, desde 

que disponibilize várias versões (3 a 5), com a ordem das questões e das opções trocadas de modo 

a dificultar a partilha de respostas entre os alunos. Nas questões abertas pode-se também 

apresentar as perguntas de forma aleatória.  

Pontualmente, o professor pode utilizar as sessões síncronas para realizar avaliações individuais, de 

caráter sumativo, orais ou escritas. As escritas devem ser realizadas no momento e enviadas de 

imediato ao professor.  

O TEAMS disponibiliza também ferramentas que permitem construir wikis ou portefólios que 

podem ser uma excelente forma de avaliar as aprendizagens dos alunos. 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA 

A direção decidiu manter a distribuição já definida no início do ano para a ponderação dos diferentes 

domínios de avaliação que mobilize técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados 

adequados ao ensino a distância. 

 

Tabela 1 - Critérios de Avaliação da Escola 

DOMÍNIOS 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ENSINO SECUNDÁRIO 

Conhecimentos e capacidades 

 

Atitudes e valores 

75% a 85% 

 

15% a 25% 

80% a 95% 

 

5% a 20% 



Plano de E@D do ECB − 3.º P de 2019/2020 25/27 

 

 

Como já vimos, a modalidade de avaliação mais adequada ao E@D é a formativa, a qual se deve 

depois traduzir no final do 3.º período numa avaliação sumativa. Dadas as características deste tipo 

de ensino e as condicionantes que existem à realização de avaliações sumativas formais parece 

evidente que, pelo menos alguns grupos disciplinares, terão de ajustar os critérios de avaliação, 

tendo também em conta os contextos em que os alunos se encontram.  

Certamente, a avaliação deste período terá de ser menos assente em teste sumativos e mais 

baseada em critérios como a responsabilidade do aluno, por exemplo, no cumprimento dos termos 

e prazos acordados na entrega dos trabalhos solicitados ou na participação empenhada nas tarefas 

propostas. Ou como a autonomia, nomeadamente, se manifesta curiosidade e gosto por aprender; 

se é capaz de pensar crítica e autonomamente, se é criativo, se manifesta competências de trabalho 

colaborativo e se tem capacidade de comunicação. 

Relativamente à avaliação final do ano letivo, convém aqui recordar os pontos 2 dos artigos 7.º e 

8.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que referem que: “as classificações finais 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 deste 3.º período, no âmbito do plano de ensino a 

distância, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos”. 

Entretanto, aa reunião do Conselho Pedagógico decidiu-se que a revisão dos critérios de E@D se 

aplica exclusivamente aos alunos que se mantêm no ensino à distância. Aos alunos que optarem 

pelo ensino presencial, caso sejam retomadas na escola as atividades letivas no 11º e 12º anos, para 

as disciplinas de exame, aplicam-se os critérios definidos no início do ano, sem qualquer alteração.  

Analisadas as propostas do Grupos Disciplinares, o Conselho Pedagógico decidiu, para a 

circunstância anteriormente descrita, alterar transitoriamente a nível de escola os critérios de 

avaliação para os alunos de E@D, que os grupos disciplinares adequarão à especificidade da(s) 

sua(s) disciplina(s).  Assim, estes critérios devem ser ponderados considerando os seguintes pesos 

na avaliação: 75% (2º período) e 25% (3º período). Deve ser salvaguardada a situação dos alunos 

que não têm acesso às tecnologias para participar nas aulas síncronas. 
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Assim, os grupos disciplinares poderão ajustar ou manter, relativamente às diferentes disciplinas 

que leciona:  

 A forma como distribui a percentagem correspondente a cada um dos domínios;  

 A forma como reflete, em cada momento de avaliação, a evolução da aprendizagem do 

aluno.  

Caso os Grupos Disciplinares decidam alterar os seus critérios específicos, deverão operacionaliza-

los, por nível e disciplina e divulgá-los junto dos alunos, o mais rápido possível. Para a restante 

comunidade educativa, os Critérios de Avaliação alterados deverão ser divulgados em formato 

digital através da Página da escola e em formato de papel, na Secretaria e junto dos Diretores de 

Turma. Quando solicitado será facultado aos Encarregados de Educação um exemplar fotocopiado. 

IV – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

A monitorização do Plano de E@D será feita periodicamente pelo Gabinete do Observatório da 

Qualidade (GOQ). O GOQ começará por estabelecer a regularidade com que recolherá os dados 

junto da comunidade escolar e por definir indicadores de qualidade e de quantidade que permitiram 

a aferir a eficácia da aplicação deste Plano. 

 Podem ser escolhidos os seguintes indicadores de qualidade: 

 Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE,  

 Qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens. 

Como indicadores de quantidade, poderão optar por:  

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

 N.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado; 

 Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

 Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação 

à internet em casa. 

A recolha de dados será feita com recurso às evidências registadas na plataforma Teams, bem como 

aos formulários disponibilizados pela mesma aplicação.  
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V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste plano de E@D é um processo dinâmico, de melhoria contínua, que 

procura constantemente as respostas mais adequadas às características da nossa comunidade 

escolar, podendo, portanto, sofrer alterações sempre que for necessário. 

Este documento, aprovado pelo Diretor Pedagógico, entra em vigor no dia imediato a sua 

apresentação em Conselho Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benedita, 22 de abril de 2020 
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