Plano de
Ensino à Distância (E@D)
Aprovado pelo Conselho Pedagógico em reunião de 5 de fevereiro
Aprovado pelo Conselho Geral em reunião de 8 de fevereiro

Agrupamento de Escolas de Afonso de Albuquerque,
Guarda
Este Plano de Ensino à Distância é concebido para ajudar alunos, pais
e professores na implementação do regime de Ensino à Distância.
Nele estão contidas as orientações essenciais que auxiliam a
comunidade educativa na operacionalização do referido regime
educativo, procurando alcançar o objetivo fundamental direcionado
para as aprendizagens dos alunos, o contacto com a escola e a
interação com os seus pares.

Introdução
Com o objetivo de garantir que todos os alunos continuem a aprender no presente contexto de pandemia, este
Plano de Ensino à Distância tem como documentos orientadores, entre outros, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, e as Orientações para a Organização do Ano Letivo 2020/2021.
Apresenta-se, de seguida, um conjunto de orientações e recomendações, para este contexto único, acreditando
que representa as respostas mais adequadas e potenciadoras da qualidade do sucesso educativo dos alunos.

Atendendo às circunstâncias excepcionais que vivemos devido à pandemia causada pelo vírus Sars-Cov2 e
consequente suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas, torna-se necessário
implementar um plano que vise o Ensino à Distância a partir de 8 de fevereiro, para dar continuidade ao processo
de ensino/aprendizagem e de avaliação dos alunos, cumprindo com as orientações emanadas pelo Ministério da
Educação relativamente a este assunto.

Metas / Objetivos
Nesta fase de aprendizagem mútua, a formação integral dos alunos é a pedra basilar do Plano de E@D, sendo a
sua principal Meta:
●

garantir que todas as crianças e alunos prossigam a sua aprendizagem, de acordo com...
○

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais;

○

a especificidade de cada aluno, no pressuposto de uma Educação Inclusiva;

○

as condições técnicas a que cada aluno tem acesso, num princípio de Universalidade/Equidade.

Para tal, neste tempo de urgência, é agora definido um Plano de E@D adequado à realidade da comunidade
escolar que servimos, bem como aos recursos humanos e materiais disponíveis, com os seguintes objetivos:
●

estabelecer um circuito de comunicação eficaz entre todos os intervenientes no processo;

●

garantir que as crianças e os alunos mantêm acompanhamento por parte dos seus educadores/professores no
desenvolvimento do seu processo académico e pessoal;

●

assegurar a comunicação regular com as famílias, atendendo ao seu papel primordial no apoio aos educandos,
principalmente nos níveis etários com menor autonomia;

●

fomentar o desenvolvimento de atividades promotoras de interações sociais, interajuda e bem-estar
emocional dos alunos, professores e famílias;

●

incentivar o recurso a metodologias que promovam um papel ativo dos alunos na procura de novas
aprendizagens;

●

promover a articulação, colaboração e partilha entre pares, quer sejam professores, alunos ou encarregados
de educação;

●

disponibilizar apoio técnico/pedagógico, na ótica do utilizador, de plataformas e meios digitais.

Formas de Organização
Gestão e Liderança
A organização do Plano assenta no pressuposto de que os educadores/professores assumem o papel principal no
trabalho a desenvolver com as suas crianças/alunos, sempre com a figura do Educador/ Professor Titular/Diretor
de Turma a coordenar a articulação e comunicação com as Famílias. Todavia, a Direção, o Conselho Pedagógico e
as Lideranças Intermédias têm igualmente uma função primordial na definição e concretização das orientações
pedagógicas.
Assim:
●

Os órgãos diretivos agilizam o processo estratégico, apoiam e monitorizam as ações previstas;

●

As lideranças intermédias coordenam a concretização do processo pedagógico e apoiam os vários elementos
da sua estrutura pedagógica;

●

Os Diretores de Turma desempenham uma função central na organização do trabalho semanal (distribuição de
tarefas aos Alunos), na articulação com Professores, Alunos e garantem o contacto regular com os
Pais/Encarregados de Educação;

●

Os Educadores e Professores, em geral, assumem o desenvolvimento do processo pedagógico com os seus
Alunos, participam nas estruturas intermédias, partilham competências/estratégias com os seus pares e
reforçam o conhecimento na utilização de ferramentas digitais;

●

Os Alunos mantêm o dever de ser parte ativa na construção do seu conhecimento, de forma empenhada,

responsável, adequada e cada vez mais autónoma, enquanto alunos nestes Novos Tempos de Aprendizagem
Digital.

Ferramentas digitais para o E@D
O AEAA disponibiliza a todos os docentes e aos alunos de todos os anos de escolaridade (1.º - 12.º) algumas
formas privilegiadas de comunicação com discentes e/ou Encarregados de Educação:
1. Plataforma online Moodle: Um Sistema de Gestão de Aprendizagens (SGA) para a abordagem dos conteúdos e
avaliação das aprendizagens;
2. Utilização da plataforma G Suite, que inclui o recurso a diversas ferramentas de Ensino à Distância, com
destaque para o Sistema de Gestão de Aprendizagens Google Classroom, e os módulos associados Google
Meet/Reuniões, Google Drive, Gmail e Calendário que completam o ecossistema G Suíte Education;
3. É, igualmente, admitida a utilização de recursos pedagógicos presentes noutras plataformas educativas (Ex:
Youtube, Khan Academy, TEDx Talks, Plataformas das Editoras, etc…), garantindo que os mesmos “migram”
para dentro da SGA utilizada;
4. O recurso ao email institucional deverá acontecer apenas nos casos em que, por qualquer razão, não seja
possível estabelecer comunicação pela via SGA adoptada (Classroom ou Moodle). Não deve ser utilizado o
email de turma, por motivos relacionados com segurança e confidencialidade.

A utilização dos recursos Google Suite Educação, designadamente a Classroom, o Google Reuniões (Meet), o
Gmail, o Drive, a Agenda Google e o Google Chat tem vantagens na aprendizagem, pois evita confusão nos Alunos
e Pais, facilita o trabalho aos Docentes, permitindo, ainda, a implementação de políticas de segurança e
privacidade.

Procedimentos das sessões síncronas

É expressamente proibida a gravação de aulas/reuniões 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.
É expressamente proibido ceder links de acesso a aulas por videoconferência, ou partilhar pastas no Drive com
pessoas não autorizadas.

Modelo de Ensino à Distância
Relação de momentos síncronos e assíncronos
Na observância pelas orientações da tutela, “não obstante o cumprimento da grelha de horas letivas semanais,
deverá haver um equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas que proporcione tempos de atenção
dispensada em ecrã e tempos de trabalho assíncrono, em função dos diferentes níveis de ensino e das condições
específicas de cada turma, o que se encontra contemplado nos documentos de apoio ao E@D”, determina-se:
●

O modelo de Ensino à Distância pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas.
As sessões síncronas distribuem-se da seguinte forma:
De 8 a 19 de fevereiro*

A partir de 22 de fevereiro

Pré-Escolar

1 a 2 sessões/semana

1 a 2 sessões/semana

1.º CEB

20%

20%

2.º CEB
3.º CEB
Ens. Secundário/Profissional

30% a 50%
50%

30% a 50%
30% a 70%

* A percentagem de sessões síncronas previstas para o período compreendido entre 8 e 19 de fevereiro decorre da decisão do Conselho Pedagógico em
reunião de 1 de fevereiro, por se aguardar diretrizes da tutela.

●

Sessões síncronas - momentos de comunicação entre os intervenientes em tempo real, com participação
simultânea e interação entre os envolvidos. As sessões síncronas decorrem com recurso a uma plataforma de
videoconferência (Ex: Google Meet) e permitem a interação direta e simultânea entre Alunos e o(a)
Educador(a)/Professor(a);

●

Sessões assíncronas - momentos de comunicação em tempo diferido, sem participação simultânea, nem em
tempo real;

●

Nos casos em que a carga horária semanal da disciplina é ímpar, o cumprimento da relação de 50% entre
atividades síncronas e assíncronas opera-se através da alternância de atividades síncronas a cada semana (Ex:
Disciplina A com 3 tempos semanais -» semana 1, 1 aula síncrona -» semana 2, 2 aulas síncronas -» semana 3,
1 aula síncrona -» …).

Implementação
●

Em cada Grupo/Turma, o Plano de E@D é coordenado pelo Educador/Titular de Turma/Diretor de Turma e
desenvolve-se semanalmente;

●

O cronograma tem uma mancha horária definida para as atividades síncronas no Meet, respeitando, sempre, o
horário já existente dos Alunos. É definido e dado a conhecer aos Alunos e Encarregados de Educação
quinzenalmente;

●

Pretende encontrar um equilíbrio entre o tempo global que os Alunos precisem de passar em frente do ecrã e
a execução de outras tarefas.

Plano semanal
O Plano semanal de atividades a desenvolver, da responsabilidade de cada Docente, deve:
●

Conter tarefas simples e claras, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e/ou as
Aprendizagens Essenciais;

●

Equilibrar a parte lúdica com as tarefas de maior concentração (de acordo com o ciclo a que se destina);

●

Prever metodologias diversificadas;

●

Promover a responsabilidade e autonomia do aluno;

●

Prever o tipo de feedback que será dado semanalmente em cada disciplina.

Trabalho síncrono
Cada Docente dá início à sessão síncrona, por videoconferência, no cronograma pré-definido, para:
●

Lecionação de conteúdos de aprendizagem, demonstração de exercícios práticos ou de experiências/trabalhos
laboratoriais, apresentação de trabalhos/projetos realizados pelos Alunos, para a interação com todos os
discentes da turma;

●

Esclarecimento de dúvidas e reforço das aprendizagens, durante o tempo destinado à aula com toda a turma,
ou em momento que o Docente defina para o contacto individual à distância;

●

Realização de tarefas e provas de avaliação (testes online, provas orais, respostas em Google docs online, etc.);

●

Os discentes colocarem dúvidas, questões, debaterem ideias e opiniões (via chat ou vídeo);

●

Dar Feedback sobre tarefas ou atividades.

Os Alunos não poderão ficar prejudicados por não terem acesso à internet/meios digitais, ou disponibilidade de
equipamento para estas sessões. Todos os materiais/recursos pedagógicos devem ser disponibilizados aos Alunos
pelos meios alternativos sugeridos no presente Plano.

Trabalho assíncrono
●

O Titular de Turma/Professor de cada disciplina define as tarefas a realizar semanalmente pelos alunos e
escreve no plano que será enviado/disponibilizado, respectivamente, ao EE/Aluno, no primeiro dia da semana,
ou no início da aula prevista no horário;

●

Devem ser privilegiadas metodologias e recursos diversificados;

●

Deve ser promovido um equilíbrio entre as tarefas teóricas e práticas de caráter mais intelectual e lúdico;

●

Deve ser tido em conta um tempo razoável para executar as tarefas, tendo presente que as tarefas em
ambiente digital podem requerer mais tempo para a sua execução;

●

Na medida do possível, devem realizar-se atividades de exploração da interdisciplinaridade;

●

Deve ser sempre dado feedback de forma clara, proporcionando ao aluno a autorreflexão e o trabalho
autónomo e orientado.

#EstudoEmCasa (Escola TV)
Estes recursos estão disponíveis, tanto na RTP Memória como no RTP Play e na app, com os materiais e as
planificações integrados na página da Direção-Geral da Educação. Relembramos que, este ano, têm vindo a ser
produzidos blocos de conteúdos específicos para o 1.º ano do Ensino Básico, bem como para o Ensino Secundário
(incluindo

a

componente

sociocultural

e

técnica

dos

cursos

de

dupla

certificação).

No

site

https://apoioescolas.dge.mec.pt/, encontram-se também os princípios orientadores para o desenvolvimento das
atividades e o apoio aos Alunos que são apoiados pelo #EstudoEmCasa.
O #Estudo Em Casa é transmitido nos seguintes canais:
1. TDT – posição 7
2. MEO – posição 100
3. NOS – posição 19
4. Vodafone – posição 18
5. Nowo – posição 13
https://www.rtp.pt/estudoemcasa
Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEm Casa.

Operacionalização
A operacionalização do Plano de Ensino à Distância está pensada para cada ciclo com especificidades próprias, de
acordo com a faixa etária das crianças/alunos a que se destina.

Pré-Escolar
Nesta faixa etária, é importante salvaguardar que o sucesso desta abordagem depende do trabalho direto com as
famílias e do grau da respetiva disponibilidade , para acompanharem o trabalho conjunto com os seus Educandos
e com os Educadores.
Assim, o Departamento de Educação Pré-Escolar elabora um Plano de Ensino à Distância que contempla as
seguintes fases:
1ª FASE
Informação aos Encarregados de Educação sobre como vai decorrer o Ensino @ Distância:

●

Plataforma Classroom;

●

Criação de email institucional para as crianças, a utilizar com o acompanhamento dos Encarregado de Educação;

●

Horário de contacto (de acordo com a componente letiva do Educador).

2ª FASE
A organização das atividades educativas tem como base:
●

Os recursos disponíveis, em cada Jardim de Infância, e a especificidade de cada criança/família;

●

A planificação das atividades semanais, no âmbito das áreas de conteúdo das OCEPE, atendendo ao
nível etário e desenvolvimento de cada criança, de forma a superar e potenciar uma maior aquisição
de competências/aprendizagens;

●

Operacionalização:
○

De acordo com a especificidade de cada Jardim de Infância, segundo os recursos existentes.

AVALIAÇÃO
A avaliação terá em consideração:
●

O feedback das evidências recebidas nas diferentes formas de contacto.

1.º Ciclo
Esta faixa etária necessita de um trabalho muito direto com o Professor, sendo a ligação afetiva muito importante
para gerir as aprendizagens, devido à sua idade, maturidade e grau de autonomia. Na impossibilidade de se estar
de “corpo presente” nesta interação, há que gerir as ferramentas necessárias e possíveis para que este contacto
seja o mais próximo possível. Após o diagnóstico das condições de acessibilidade aos meios tecnológicos dos
Alunos, constatou-se que existem alguns discentes sem acesso a estes recursos. Sendo assim, a intervenção
pedagógica à distância deverá proceder-se da seguinte forma:
●

Intervenção digital dirigida a Alunos que possuem recursos tecnológicos e de comunicação à distância
(Classroom/Moodle/plataformas digitais, etc...);

●

Intervenção em moldes tradicionais (com recurso a impressões, manuais...), comunicada por telefone a
famílias sem acesso a recursos digitais e/ou enviadas nos seguintes termos:
○

Residente na cidade – será marcado um horário semanal, mediante a escola que o Aluno frequenta,
para que as tarefas escolares propostas pelos Docentes lhe sejam entregues num envelope
personalizado. Nesse mesmo dia, aquando da receção das atividades, o Encarregado de Educação

deverá entregar as tarefas realizadas na semana anterior.
○

Residente noutras localidades – serão contactadas entidades, no sentido de colaborarem na entrega e
devolução das tarefas escolares propostas pelos Docentes.

Cada Professor deve conceber um Plano Semanal de Atividades para os Alunos, em articulação com os outros
Docentes que trabalham com a turma (Professores de Inglês, Educação Especial, Apoio Educativo, Robótica,
Professora Bibliotecária…). Neste plano, deve estar previsto o feedback a dar aos alunos e a forma de
monitorização / avaliação. O mais importante é que cada aluno reflita sobre a aprendizagem que está a realizar. O
Plano Semanal de Atividades da Turma deverá contemplar tarefas diferenciadas dirigidas a Alunos para quem são
mobilizadas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, de acordo com as Medidas Universais, Seletivas e
Adicionais adotadas.

Alunos sem acesso a Internet / meios digitais
Cada Professor Titular de Turma vai delinear a estratégia mais adequada, de acordo com as características dos
Alunos. Contudo, nesta faixa etária, privilegiamos, sobretudo, o recurso às modalidades de #EstudoEmCasa
(Escola TV) e Contacto Telefónico. Dado que a Escola TV estará acessível a todos, o Professor irá disponibilizar o
horário com os conteúdos abordados nestas sessões e poderá solicitar a realização das tarefas aí propostas. Estas
aulas poderão ser uma base para o trabalho a desenvolver pelos Alunos sem internet. De qualquer forma, o
Professor Titular de Turma deverá entrar em contacto telefónico com os Encarregados de Educação, para lhes
fazer chegar a planificação ou materiais e estreitar o acompanhamento ao Aluno.

2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário (Regular e Profissional)
Trabalho síncrono - nos termos referidos anteriormente neste documento.
Trabalho assíncrono - nos termos referidos anteriormente neste documento.

As Aulas de Apoio/Acompanhamento no âmbito do CAA e o Apoio ao Estudo (2º Ciclo) continuam
semanalmente, de forma síncrona.

Avaliação
Sendo que o princípio fundamental do Plano@Distância é a Aprendizagem, a modalidade de avaliação mais
importante será, sem dúvida, a formativa. Daí a importância da monitorização e do feedback, pois, caso contrário,
a desmotivação dos Alunos é inevitável. Contudo, é necessário pensar em formas de controlar a sua atividade,
sem ter de passar pela correção individual e constante de cada tarefa que realizam. Na verdade, existem inúmeras
ferramentas que poderão, e deverão, ser utilizadas, para se poder monitorizar e mesmo aferir as aprendizagens
que vão sendo realizadas. Os Docentes podem utilizar o momento de monitorização síncrona, para realizar
avaliações, de caráter sumativo, orais e/ou escritas no momento, que os Alunos enviam de imediato. Podem,
também, utilizar ferramentas, como:
●

Testes no Google Forms/Quizizz/Kahoot/ou outros - este tipo de testes permite o controlo de tempo, de início
e fim, bem como a apresentação das perguntas de forma aleatória, o que dificulta a partilha de respostas entre
os Alunos. Por outro lado, estas ferramentas necessitam que o Professor se assegure que todos os Alunos
conseguem aceder online à mesma hora;

●

Construção de wikis e/ou portefólios digitais em Google Keep, Google Sites, Padlet, etc... Qualquer ferramenta
nova deve ser testada antes, formativamente, para que os Alunos se familiarizem com ela, evitando, dessa
forma, consequências negativas para ambas as partes.

Assiduidade dos alunos
Nos termos do Estatuto do Alunos e Ética Escolar e do Regulamento Interno do AEAAG, os Alunos estão obrigados
ao dever de assiduidade, bem como ao cumprimento dos Deveres do Aluno. Esta norma aplica-se nas atividades
letivas presenciais, mas também nas sessões síncronas e, no quadro do desenvolvimento das atividades letivas em
trabalho autónomo, aquando da realização das atividades solicitadas pelos Professores nos termos e prazos
acordados.
Quando não for possível a um Aluno participar em sessões síncronas, por condicionamentos no acesso ao espaço
virtual onde decorre a sessão, deverá o próprio (quando maior de idade), ou o respetivo Encarregado de
Educação, comunicar ao Professor/ Diretor de Turma, para que lhe sejam disponibilizados os materiais de trabalho
por outra via.

O registo dos sumários, bem como da assiduidade dos Alunos, é feito no netGIAE (o tipo de sessão
síncrona/assíncrona deve ficar registado no sumário):
●

Será marcada falta ao Aluno sempre que este não compareça às aulas presenciais ou a sessões síncronas;

●

Nas sessões síncronas quando um Aluno, por impossibilidade de acesso a meios tecnológicos, não estiver
presente, será marcada a respetiva falta de presença;
○

Este Aluno fica obrigado a realizar os trabalhos/atividades substitutos solicitados pelo Professor, nos
prazos e termos acordados. Se os realizar nos termos solicitados, a falta será alterada para falta
justificada e, nos Cursos Profissionais, convertida em aula recuperada. Se não cumprir a tarefa,
manter-se-á a falta injustificada.

●

Nas sessões assíncronas, não haverá marcação de faltas. O trabalho desenvolvido pelos Alunos releva para
efeitos de avaliação e participação.

Quando um Aluno, reiteradamente, não está presente nas sessões síncronas e/ou não cumpre as tarefas
solicitadas, poderá ter de transitar para o regime presencial, após análise da sua situação pelo Conselho de
Turma.

Monitorização e Avaliação do Plano
A monitorização e a avaliação do Plano agora apresentado estará a cargo da Equipa de Autoavaliação do
Agrupamento. A equipa terá de definir indicadores de qualidade e de quantidade, de forma a aferir a eficácia da
aplicação deste Plano de E@D. Definidos os indicadores de qualidade, deverá ser feita uma consulta a Docentes,
Alunos, Pais/Encarregados de Educação, a fim de monitorizar o grau de satisfação com as aprendizagens, o
acompanhamento disponibilizado e o bem-estar dos atores educativos. Para isso, poder-se-á recorrer a
instrumentos, como os formulários Google. Como indicadores de quantidade, sugere-se a verificação de taxas de
assiduidade, de cumprimento de tarefas propostas, de disponibilização de recursos variados, da capacidade de
disponibilizar apoios vários ou da existência de formação para docentes.
O sucesso do Plano@Distância depende do grau de execução, mas igualmente da interação mantida entre os
vários atores educativos, pois é imprescindível, numa situação como a que vivemos, promover a confiança face à
escola e cuidarmos do bem-estar emocional de toda a comunidade escolar.

AEAAG #Ensino à Distância
Faz parte integrante deste documento o website do Agrupamento de Escolas de Afonso de Albuquerque, criado
exclusivamente para a implementação e apoio no desenvolvimento do E@D. O AEAAG #Ensino à distância
(https://sites.google.com/aeaag.pt/ensinoadistancia/p%C3%A1gina-inicial) contém informação, documentos e
vídeos sobre a utilização das ferramentas utilizadas no E@D.
Recomenda-se a consulta por parte da comunidade escolar, numa perspetiva de autoaprendizagem e resolução
rápida de problemas.

Documentos de referência
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IMPLEMENTAÇÃO DA MODALIDADE DE E@D

Ano letivo 2020/2021

Plano da EMAEI no âmbito da implementação da modalidade de E@D

Eixo 1 – Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa


A EMAEI, sempre que se considere necessário, prestará apoio aos professores titulares de turma,
diretores de turma, docentes de educação especial e técnicos dos alunos com medidas seletivas e
adicionais para o desenvolvimento de práticas inclusivas, no âmbito da modalidade de E@D.
Poderão ser mobilizados os recursos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), do Centro de
Recursos TIC para a Educação Especial (CRTIC) e do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), por
forma a 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.



O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação do diretor de turma,
adequam a planificação e execução das atividades letivas e formativas ao regime não presencial,
dos alunos com medidas seletivas e adicionais incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de
apoio definidas e específicas para cada aluno, garantindo o sucesso e evolução das aprendizagens.



O titular de turma/diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma e
docentes de educação especial e envolver os técnicos dos Apoios Terapêuticos e Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO), sempre que necessário, tendo em vista o aconselhamento e
acompanhamento ajustado a cada caso e respetivo contexto, visando o acesso equitativo às
aprendizagens.

Eixo 2 – Continuidade da implementação/identificação das medidas de suporte à aprendizagem
e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT


A fim de se assegurar a continuidade da implementação das medidas seletivas e adicionais
definidas nos RTP/PEI/PIT serão mobilizados todos os intervenientes no processo educativo do
aluno, sendo-lhe prestado, sempre que necessário, aconselhamento sobre formas de
operacionalização, na modalidade de E@D.
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Deve dar-se continuidade ao processo de identificação de medidas de suporte à aprendizagem e
inclusão, bem como à mobilização de recursos organizacionais específicos, garantindo a
participação dos encarregados de educação. A identificação da necessidade de medidas deverá ser
encaminhada para a EMAEI, podendo para o efeito ser utilizado o e-mail emaei@aeaag.pt ou outro
canal de comunicação que se considere adequado.



Os professores de educação especial deverão dar continuidade à sua intervenção, em estreita
articulação, com o conselho de docentes/conselho de turma, realizando um trabalho
complementar ao desenvolvido nas sessões síncronas, mediante trabalho colaborativo, respeitando
a individualidade de cada aluno. Deverão ainda, em articulação com os outros docentes envolvidos
na operacionalização das Adaptações Curriculares Significativas (ACS) programadas para os alunos
com medidas adicionais, continuar a trabalhar as competências previstas no programa de
intervenção educativa.



Devem ser assegurados, presencialmente, os apoios prestados no âmbito do CAA, na valência de
unidades especializadas, bem como os apoios terapêuticos prestados pelos técnicos do CRI,
relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas Medidas Adicionais, de acordo com o
horário pré-estabelecido. Continua a estar assegurado o transporte adaptado para os alunos com
mobilidade reduzida. Este processo é previamente articulado com os encarregados de educação
para se aferir a melhor forma de implementação.



Devem, ainda, assegurar-se em regime presencial, os apoios prestados no âmbito do Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância e os apoios terapêuticos prestados pelo Centro de
Recursos para a Inclusão (CRI), salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança
recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Excecionalmente, nos casos em que
comprovadamente, não se comprometa a qualidade e eficácia do apoio, este pode ser prestado
com recurso a meios digitais, mediante acordo com o encarregado de educação do aluno.



Dadas as contingências atuais e não se podendo dar continuidade ao desenvolvimento dos PIT, nas
diferentes instituições, poderão, para suprir essa lacuna, ser sugeridas a estes alunos atividades de
caráter funcional que possam ser realizadas no contexto familiar, com enfoque nas atividades de
Vida Diária, tendo em conta as especificidades dos ambientes familiares de cada um, não
esquecendo a manutenção adequada de rotinas e hábitos de trabalho.
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A pessoa de referência para o aluno será sempre o docente titular de grupo ou turma/diretor de
que será responsável por estabelecer, com os encarregados de educação, um calendário de
contactos pela via que considerarem mais adequada.



A EMAEI recomenda, sempre que possível, o acompanhamento dos conteúdos do #EstudoEmCasa,
tanto na RTP Memória como na RTP Play e na App.

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


A fim de assegurar o sucesso do E@D para todos, foi feito o levantamento, pelos docentes titulares
de turma /diretores de turma, dos alunos que não possuem meios tecnológicos e/ou que não têm
acesso à Internet, tendo-se verificado que existe um número significativo de alunos que não
dispõem dos meios adequados para o acesso a sessões síncronas. A fim de resolver esta situação,
poder-se-á recorrer ao apoio de entidades locais que possam ceder equipamentos, nomeadamente
o CRTIC, a Câmara Municipal da Guarda e/ou outras entidades que disponibilizem esses recursos.



Caso o aluno não disponha de equipamento informático ou acesso à internet, o docente titular de
turma/diretor de turma entrará em contacto com os encarregados de educação da seguinte forma:


Residente na cidade - será marcado um horário semanal, mediante a escola que o aluno
frequenta, para que as tarefas escolares propostas pelos docentes lhe sejam entregues num
envelope personalizado. Nesse mesmo dia, aquando da receção das atividades, o
encarregado de educação deverá entregar as tarefas realizadas na semana anterior.



Residentes noutras localidades – serão contactadas entidades, no sentido de colaborarem
na entrega e devolução das tarefas escolares propostas pelos docentes.

Posteriormente serão efetuadas as correções, devendo o professor dar um feedback acerca da
realização das tarefas.


Sempre que necessário, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) ou a psicóloga do CRI prestarão
apoio a 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.



Sempre que se justifique, o Agrupamento de Escolas, através da EMAEI e em articulação com
outras entidades, deve prestar um acompanhamento específico às crianças e jovens em risco ou
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perigo sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, aos beneficiários da Ação Social
Escolar (Escalão A e B) e aos alunos para os quais se considere ineficaz a aplicação do regime não
presencial, de forma a poder proporcionar aos alunos os meios e as condições necessárias à sua
segurança, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento.

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade


A EMAEI, à luz das suas atribuições, pretende ser um facilitador do processo de implementação da
educação inclusiva, colaborando com os agentes e entidades da comunidade, no sentido de poder
ajudar a ultrapassar as contingências que o ensino à distância impõe. Para isso, recorre à
intervenção dos CRI, CRTIC, ELI, ou outras entidades de forma a mobilizar os recursos disponíveis
que se revelem úteis para a prossecução dos objetivos deste Plano a fim de assegurar que todos os
alunos tenham igualdade de oportunidades no acesso à educação.



Relativamente aos alunos com retaguardas familiares mais frágeis ou em situação de abandono, a
EMAEI poderá ainda acionar, se necessário, mecanismos disponíveis para abrir canais de
comunicação com estas famílias e procurar apoio específico, junto das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) e de outras instituições, a fim de serem mobilizados recursos que
garantam a evolução das aprendizagens destes alunos e o seu equilíbrio físico e emocional.

O presente plano não pode ser visto como um documento fechado, mas antes um instrumento dinâmico
que pode receber o contributo de todos os intervenientes, à medida que se for desenrolando o processo, e
sofrer alterações, de acordo com novas orientações que possam ser emanadas pela tutela.

Aprovado Pelo Conselho Pedagógico em 05/02/2021

A Coordenadora da EMAEI
______________________________________
(Maria de Lurdes Louro Morgado Lourenço)

A Diretora do Agrupamento de Escolas
______________________________________
(Amélia Maria da Silva Ramos Fernandes)
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Plano BE@DISTÂNCIA

PLANO BE@DISTÂNCIA 2020/21

Na sequência da formulação do Plano de Ensino à Distância (E@D) do
AEAAG, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento organizam um Plano de
Apoio das Bibliotecas ao Ensino à Distância, que tem o nome de PLANO
BE@DISTÂNCIA 2020/21.

LINHAS DE ATUAÇÃO
-apoiar professores, alunos e encarregados de educação na procura e
construção de informação útil para a aprendizagem
-continuar a desenvolver à distância com diversas atividades as literacias
da leitura, dos media e da informação
-disponibilizar serviços de requisição e empréstimo de livros para leitura
no domicílio

ESTRATÉGIAS
1)assegurar um espaço de atendimento por email a alunos e professores
2)promover um espaço de agregação de conteúdos, recursos, guiões,
tutoriais, etc. através dos sites, plataformas, blogues e emails das BE (ver
abaixo)
3)promover atividades regulares de ligação aos alunos e promoção das
literacias
4)criar nos blogues um espaço de divulgação das notícias das turmas e
dos trabalhos dos alunos
5)manter atividades programadas que possam ser convertidas em
atividades não presenciais

6)manter atendimento presencial por marcação (por email – ver abaixo)
para empréstimo e entrega de livros / outros documentos
BE Vergílio Ferreira: segundas-feiras à tarde
BE D. Sancho I: quartas-feiras de manhã
BE 1º ciclo: segundas-feiras à tarde
7)divulgar o plano mensal das BE nos blogues e redes sociais

COMUNICAÇÃO
As BE comunicam com a comunidade educativa através dos seguintes
meios:
-Blogue

das

Bibliotecas

Escolares

LER

É

SABER

e

Blogue

EXPRESSÃO, que tem sido parceiro na partilha de informação
-Página do Facebook Biblioteca AEAAG e Página Jornal EXPRESSÃO
-Correio eletrónico (para emails, chats e videoconferência):
BE Vergílio Ferreira (ESAAG): biblioteca_aa@aeaag.pt
BE D. Sancho I: santabib@aeaag.pt
BE do 1º ciclo: monicamartins@aeaag.pt

Serviço de Psicologia e Orientação
Plano de Ensino à Distância
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Recursos
Temas

Atividades

Metas/objetivos

- Promover o desenvolvimento
dos alunos e reforçar as suas
habilidades/competências;

Apoio
Psicopedagógico

- Acompanhamento
psicopedagógico
e/ou
consulta
psicológica

Humanos

- Técnicos do
SPO

Destinatários

Materiais

- Computador

Custos

- Alunos do
Agrupamento

Data/Local

- Durante o período de ensino à
distância

- Internet

Fazer
acompanhamento
psicopedagógico a alunos que
dele necessitem;

- Realização de acompanhamentos
por telefone e/ou online

- Telefone
Sem custos
previstos

- E-mail do SPO
para
comunicação
dos alunos com
o serviço;

- Contribuir para o ajuste
emocional dos alunos.
- Prestar apoio a alunos que
manifestem estados emocionais
alterados devido à situação de
COVID- 19;

- Fichas
atividades;

Observação: As atividades de
avaliação
psicológica
estarão
suspensas até o retomar das
atividades letivas presenciais.

de

- Outros….

- Promover atividades de
desenvolvimento vocacional;

- Técnicos do
SPO

Promover
o
autoconhecimento dos alunos;

- Diretores de
Turma do 9º
ano

- Computador

- Alunos do
9ºano

- Início previsto no mês de março.

- Internet
Orientação Escolar
e Profissional

Sessões
grupo/turma

de

Atendimentos
individuais

Explorar
interesses,
preferências e competências
vocacionais;
- Dotar os alunos com
ferramentas para recolha de
informação
escolar
e

- Fichas
atividades

de

- Alunos de
outros anos
de
escolaridade
que revelem
necessidade
de
intervenção
nesta área

- Realização de sessões de grupo e
atendimentos individuais online
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profissional;
- Colaborar no processo de
tomada de decisão em termos
vocacionais e de orientação de
carreira.

- Realizar atividades
de acordo com as
atribuições
e
competências da
Equipa
Multidisciplinar de
Apoio à Educação
Inclusiva (EMAI);

Apoio ao
desenvolvimento
do sistema de
relações da
comunidade
escolar

- Contribuir na
análise da situação
e documentação de
alunos;
- Elaborar e/ou
retificar
documentos
internos do serviço;
- Participar
Conselho
Pedagógico;

no

- Contribuir na
análise de situações
de
risco
comportamental/
emocional/ social;

Contribuir
para
a
operacionalização da EMAI tal
como preconizado no DecretoLei nº 54/2018 de 6 de julho –
Educação Inclusiva;
- Objetivos inerentes ao sucesso
escolar e bem-estar físico e
psíquico dos alunos
do
Agrupamento.
- Despoletar mecanismos e
estratégias de resolução de
situações risco dos alunos.

- Técnicos do
SPO

Processos
individuais de
alunos

- Direção
- Comunidade
educativa

- Associação
de Estudantes

-Documentação
de alunos
- E-mail do SPO
para
comunicação
dos alunos com
o serviço;

- Alunos do
Agrupamento

- Durante o período de ensino à
distância

- Comunidade
Escolar

- Reunião da Equipa Multidisciplinar sempre que necessário.

- Associação
de Estudantes

- Reunião Conselho Pedagógico –
sempre que necessário.
Sem custos
previstos

- Outras Reuniões

- Outros

- Colaborar com docentes,
encarregados de educação e
outros agentes educativos, na
promoção do sucesso escolar e
bem-estar
do
aluno,
participando em reuniões de
Conselhos de Turma e outras.

Observação: Algumas atividades,
como é o caso de reuniões, poderão
ocorrer online.
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- Contribuir com a
divulgação
de
documentos
relacionados com a
pandemia e saúde
mental, na ligação
do SPO à página do
Agrupamento;

- Contribuir para a promoção do
bem-estar socio emocional dos
alunos.

- Articulação com a
Associação
de
Estudantes
na
divulgação
de
prestação de apoio
do SPO aos alunos.

A Psicóloga
__________________
(Estela Pimentel céd. prof. nº 2168)

A Psicóloga

O Psicólogo

____________________

____________________

(Lisdália Ribeiro céd. prof. nº 2699)

(Luís Assunção céd. prof. nº21554)

