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I. Princípios orientadores 
  

Face ao contexto atual, no ano letivo 2020/21, são considerados três regimes do processo de 

ensino e aprendizagem, constituindo-se o presencial o regime regra. A transição para o regime 

misto e para o regime à distância ocorre apenas mediante autorização da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que tomará, após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

Ao longo do ano e, função da situação pandémica na escola, na cidade ou no país, poderá haver 

necessidade de transitar de uns regimes para outros. É, portanto, determinante que, o mais cedo 

possível, estejam definidos os três regimes. 

Visando minorar as dificuldades nestas eventuais transições, a escola deverá ter sempre presente 

que a recuperação/consolidação das aprendizagens terá de ser uma preocupação permanente e, 

em todos os anos/disciplinas, a utilização das tecnologias digitais terá de ser uma preocupação 

comum. Para além de se conseguir ter uma maior diversidade de estratégias e metodologias de 

ensino, não se perdem as competências digitais já adquiridas, contribuindo ainda para o seu 

desenvolvimento. 

II. Regime presencial 

1. Aspetos organizacionais/funcionais 

A. Contexto escolar 

  Básico Secundário Total 

Alunos 

 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 

1125  132 136 133 276 212 236 

 401 724 

Professores  Cerca de 100 

Assistentes técnicos  9 

Assistentes 

operacionais 

 
20 

1.1 Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento da escola será das 8:00h às 19:00h, com atividades letivas das 8:20h 

às 18:10h e um intervalo entre turnos das 13:00h às 13:30h, visando um menor contacto entre os 

alunos do turno da manhã e os do turno da tarde. 
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1.2 Acesso ao Recinto Escolar 

Visando minimizar o risco de transmissão da covid-19, foram definidos, no recinto escolar, os 

circuitos de circulação para alunos, docentes e encarregados de educação, fazendo uso da 

sinalética necessária.  

1.3 Códigos de conduta 

A retoma das atividades letivas presenciais para todos os alunos obriga a estabelecer medidas 

excecionais de organização e funcionamento da escola para garantir que as mesmas decorram em 

condições de segurança para toda a comunidade educativa. 

Assim, há que garantir a promoção das boas práticas de higiene e limpeza, o cumprimento da 

obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência na escola, a higienização 

das mãos à entrada e à saída, a etiqueta respiratória e, sempre que possível, as condições 

necessárias para se manter o distanciamento físico. As medidas de prevenção, procedimentos e 

recomendações necessárias constam do Plano de Contingência da Escola. 

1.4 Alunos – horários e procedimentos dentro da Escola 

No ano letivo de 2020-2021, face aos cuidados a ter dentro do espaço escolar devido à situação de 

pandemia, definiram-se os seguintes princípios: 

1. As turmas de 8.º e 10.º anos funcionarão preferencialmente no turno da tarde. Esta 

decisão baseia-se: 

a) na necessidade de manter, sempre que possível, uma sala para cada turma, em cada 

turno do dia; 

b) na necessidade de diminuição da população escolar no turno da manhã, que no ano 

letivo transato atingia um máximo de 42 turmas; 

c) na manutenção da promoção da equidade, conforme preconizado no nosso projeto 

educativo, não se considera a possibilidade de turmas do mesmo ano funcionarem de 

modo distinto; 

d) na ponderação de que o 7.º ano, ano de entrada na escola, e o ano de término de ciclo 

do ensino básico, com exames, deveriam manter-se preferencialmente no turno da 

manhã; 

e) na ponderação de que os anos de exame, no ensino secundário, se deveriam manter, 

preferencialmente, de manhã; 

f) as turmas de 12.º ano, que têm uma reduzida carga letiva terão aulas uns dias de manhã 

e outros de tarde. 

2. Os alunos devem entrar na escola e devem dirigir-se de imediato para a sua sala. De igual 

modo, quando terminarem as atividades letivas devem sair diretamente para casa, ou, 

sendo o caso, para a zona do almoço. Sempre que não houver outra solução, alguns 

alunos, preferencialmente do ensino básico, podem aguardar na biblioteca. Alerta-se para 

a menor capacidade deste espaço, visando o cumprimento das regras da DGS 

3. De acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação, os intervalos foram 

encurtados, visando diminuir o período em que há menor controlo do cumprimento das 
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regras da DGS de distanciamento social, pelo que só haverá intervalos de 5 ou 10 minutos. 

Os alunos só podem sair da sala nos intervalos de 10 minutos. De reforçar que a máscara 

terá de se manter colocada mesmo nos intervalos. 

4. Entre o turno da manhã e da tarde criou-se um intervalo de meia hora (em vez dos 

habituais 15 minutos). Deste modo, pretende-se que não haja ao mesmo tempo entrada e 

saída de alunos e os espaços sejam higienizados. Devem ser cumpridos os horários 

definidos na tabela. 

5. A saída das salas de aula, no final do turno da manhã, é feita, alternadamente, a horas 

diferentes por setores.  Na semana em que no piso 1 a saída é às 12:55h, no piso 2 é às 

13:00h; na semana seguinte será o inverso. 

6.  

Situações Horários 

Turno da manhã 

(sem aulas no turno da tarde e 

com almoço na escola) 

- Almoço logo que saiam das aulas. 

- Saída da Escola, após ou antes da entrada do turno 

da tarde, ou seja, até às 13:10h ou depois das 13:40h 

Turno da tarde 

(sem aulas no turno da manhã e 

sem almoço na escola) 

- Deverão chegar entre as 13:25 e as 13:30h e dirigir-

se imediatamente para a sala  

Turno da tarde 

(sem aulas no turno da manhã e 

com almoço na escola 

- Devem entrar entre as 12:30 e as 12:40h e dirigir-se 

imediatamente para a cantina 

Com aulas nos dois turnos e 

almoço na escola 

- Devem dirigir-se imediatamente para a cantina, 

almoçar e manter-se no exterior, na biblioteca ou nos 

espaços, com exceção dos corredores 

 

7. Haverá serviço de refeições em regime de Take Away para consumo em casa, no caso dos 

alunos terem apenas aulas num dos turnos de funcionamento. 

8. Os alunos devem, prioritariamente, trazer comida para os lanches já que o bufete não irá 

abrir. 

9. O espaço de refeitório será objeto de limpeza frequente e os utilizadores incentivados a 

uma correta higienização das mãos, antes e depois das refeições. 

10. Para diminuir a aglomeração de alunos no espaço destinado às refeições providencia-se 

 período de almoço mais alargado de modo a criar desfasamento no cruzamento dos 

alunos dos dois turnos de funcionamento. 

1.5 Reuniões de estruturas de coordenação e supervisão 

Os dois últimos tempos de 4ª feira são destinados ao trabalho colaborativo de docentes, onde se 

incluem as reuniões de Equipa de Ano, de Departamento Curricular e de Grupo de 

Recrutamento. 

Os conselhos de turma reúnem ordinariamente no início do ano para a primeira análise da turma 

e para estabelecer estratégias de intervenção ajustadas às características dos alunos, em reunião 
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intercalar no meio do 1.º período e, sempre que necessário, no 2.º período para análise da turma 

e do percurso de cada aluno e ainda no final de cada período para avaliação. Ao longo do ano, 

poderão ser convocadas reuniões, de acordo com o considerado necessário. 

O conselho de diretores de turma reúne ordinariamente no início do ano letivo, antes de cada 

momento de avaliação sumativa e das reuniões intercalares e extraordinariamente sempre que 

necessário. 

O conselho de diretores dos cursos profissionais reúne ordinariamente uma vez por semana, para 

tratar de assuntos de gestão corrente dos cursos e extraordinariamente sempre que necessário e 

por iniciativa de qualquer elemento deste Conselho. 

Poderá haver situações de reuniões online, sempre com autorização prévia da direção. 

1.6 Circuitos de Informação e Comunicação 
No âmbito da situação de pandemia e da, consequente, definição de regras pela DGS e Ministério 

da Educação, será sempre privilegiada a comunicação por via digital, sejam procedimentos 

administrativos ou pedagógicos.  

O papel deve ser evitado mesmo no que se refere aos materiais disponibilizados pelos professores 

aos alunos. O Teams será a alternativa. Terão de ser salvaguardados os casos de alunos sem 

computador ou acesso à net, 

Na escola estão implementadas as seguintes formas de comunicação: 

O Sítio da escola na Internet procura disponibilizar informação útil e atualizada a todos os 

elementos da comunidade educativa. Procura-se que venha a tornar-se um espaço de informação 

dinâmico onde se divulgam as atividades que se vão desenvolvendo na escola. 

A plataforma Microsoft Office 365 – determinante para o sucesso de comunicação entre a 

comunidade educativa – e utilizada intensamente no final do ano letivo passado para o ensino à 

distância. 

- Faz chegar informações ou avisos a professores, pais representantes de cada turma, à associação 
de pais e encarregados de educação, alunos e assistentes. Para este fim cada docente, assistente, 
encarregado de educação e aluno dispõe de um endereço de email institucional. Será prioritária 
a comunicação com encarregados de educação por esta via ou por telefone. 

- A comunicação por mail só poderá ser feita através do email institucional, com exceção do mês 
de setembro (para divulgação do acesso aos encarregados de educação). 

- Permite o armazenamento e gestão de documentação e recursos de toda a comunidade escolar. 

- A utilização do “Teams” permitirá o acesso dos alunos a eventuais informações escritas e/ou 
fichas de trabalho ou outras propostas de atividades. Terá que ser equacionada a entrega em 
papel quando tal não for possível ao aluno. 

- Fomenta o trabalho colaborativo de pares, a partilha de recursos e de estratégias pedagógicas 
entre os docentes da escola. 

- Potencia o ensino aprendizagem para além do âmbito da sala de aula, instituindo-se como 
estratégia dinâmica com os alunos privilegiando a mobilização das suas competências 
tecnológicas. 
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O GIAE-online possibilita à comunidade escolar consultar os seus mais variados dados da escola e 

do cartão, bem como adquirir senhas para a cantina. 

1.7 Salas de aulas 

1. Por imposição da DGESTE as turmas não puderam ficar com um máximo de 24 alunos, 

aproximando-se nos anos iniciais do máximo legal de 28. 

2. A disposição das mesas nas salas foi definida de modo a que haja uma distância de cerca 

de 1,5m. Foi solicitado apoio à Delegação de Saúde do Porto Oriental. 

3. As turmas, sempre que possível, estão sempre na mesma sala. Contudo, tal nem sempre 

foi conseguido, pelo que haverá uma obrigatória desinfeção do espaço entre aulas de 

turmas diferentes. 

4. No intervalo de aulas, em que só o professor muda de sala, haverá desinfeção do espaço 

do professor, pelo próprio. 

5. Os alunos de cada grupo turma deverão manter a organização da sala e o seu lugar na 

planta ao longo de todo o ano / período de permanência na escola. Se for necessário 

alterar a planta, tal deverá ocorrer em todas as aulas, a partir de um dia a determinar pelo 

diretor de turma 

 

Disposição das Salas de Aula 

Tendo em conta a situação epidemiológica 

atual, a disposição das mesas na sala de 

aula far-se-á em filas desencontradas 

sempre com a mesma orientação, evitando 

que os alunos fiquem virados de frente uns 

para os outros. 

Esta solução permite abrigar o número de 

mesas suficientes para o grupo turma, 

respeitando as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 1 a 1,5 metros. 

O professor tem a possibilidade de circular 

por entre as mesas e perceber o 

desenvolvimento do trabalho dos alunos. 

 

 

 

 

Salas Específicas 

As salas de informática foram reorganizadas para que não haja alunos lado a lado.  
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Nos laboratórios os alunos terão de estar dois por bancada. As bancadas serão higienizadas 

quando muda a turma. 

Para as aulas de Educação física, os alunos terão acesso aos balneários, divididos pelo docente em 

dois grupos/balneário, que acedem com intervalo de 5 minutos ao espaço. A zona de chuveiro 

estará fechada, pelo que o aluno deverá trazer uma roupa para mudar no final da aula. 

 

1.8 Apoios às aprendizagens 

No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco semanas destinam-se à recuperação e 

consolidação das aprendizagens, identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno no 

ano letivo 2019/2020. Para tal, foi elaborado um plano de atuação para potenciar o 

desenvolvimento, de forma contínua, destas atividades, identificando os alunos abrangidos, 

designadamente aqueles que tiveram maiores dificuldades de contacto e de acompanhamento 

das atividades promovidas pela escola no ano letivo anterior. 

No que respeita à atribuição de apoios às aprendizagens, foram definidas as seguintes prioridades: 

1. Alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, definidas no Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho; 

2. Apoio Tutorial Específico para os alunos do ensino básico e do ensino secundário que não 

transitaram em 2019/2020. 

3. Programa de mentoria que estimule o relacionamento interpessoal e a cooperação entre 

alunos  

4. Apoios disciplinas 

 

1.9 Biblioteca 

1.9.1. Serviços prestados 

 

Para dar cumprimento às orientações recebidas, este plano prevê alterações na organização do 

espaço, nos serviços prestados e nas condições de acesso, de modo a adaptar-se à nova situação 

de pandemia, impondo-se assim as seguintes restrições: 

Serviços prestados Serviços/Atividades interditas 

Empréstimo para a sala de aula Trabalho de grupo 

Empréstimo domiciliário Leitura informal  

Estudo individual Estudo coletivo 

Realização/elaboração de trabalhos 

individuais em suporte digital 
Acesso livre ao fundo documental 

Uso dos computadores para pesquisa de 

informação 
Jogos 

Aulas na biblioteca, sujeitas a marcação 

prévia (limite de 2 aulas no turno da manhã e 

Estudo individual com recurso a 

computadores portáteis próprios 
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1.9.2. Horário de funcionamento 

 Manhã: 8:20h – 13h 

 Tarde: 13:30h – 18:00h 

 
1.9.3 Número de funcionários/docentes em atendimento presencial 

 Dois por turno, devendo os utentes ser informados que devem dar preferência à via 

telefone, email para a requisição de documentos (vide site da BE). 
 

1.9.4. Condições de acesso/circulação/permanência 

 Uso obrigatório da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta respiratória e 

da etiqueta social; 

 Dispor de gel hidroalcoólico para os utilizadores, sendo obrigatória a higienização 

das mãos antes de aceder à biblioteca; 

 Dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, respeitando a sinalética 

colocada no chão, e requerer o serviço pretendido; 

 Obter a autorização do funcionário/docente do balcão de atendimento que 

procederá ao seu encaminhamento e/ou ao registo, de acordo com o serviço 

requerido; 

 Manter a máscara colocada durante o período de permanência na Biblioteca; 

 Manter-se no lugar que lhe foi indicado; 

 

1.9.5 Restrição da capacidade 

 A Sala de Leitura terá uma lotação máxima de 12 lugares (1 utilizador/mesa), 

respeitando as normas de distanciamento. 

 Aulas na BE: A sala de leitura pode ser utilizada para realização de aulas, com 

capacidade para turmas com 28 alunos. É necessária a marcação prévia deste 

serviço. De modo a respeitar as normas de segurança, em cada turno só é possível a 

ocupação de 2 tempos letivos, alternados, para permitir a desinfeção e arejamento 

adequados do espaço. 

 A secção de informática disporá de 10 computadores de uso individual, de modo a 

garantir as normas de distanciamento e possibilitar a adequada desinfeção. 

 Zona de trabalho de Tutoria e/ou Mentoria: foram criados 3 espaços na BE onde 

será possível desenvolver trabalho de tutoria ou mentoria (1 Tutor/Mentor+1 ou 2 

Tutorando/Mentorando). 
 

2 no turno da tarde, em horas alternadas) 

Mentorias/Tutorias (3 espaços disponíveis, 

sujeitos a marcação prévia) 

Partilha, entre os utentes, de equipamentos 

e de documentos durante a permanência 

na Biblioteca 
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1.9.6.Condições de requisição/acesso/consulta do fundo documental/equipamentos  

 O acesso ao fundo documental (para requisição domiciliária, para a sala de aula ou 

para consulta na BE) é exclusivo do funcionário/docente que está no balcão de 

atendimento após pedido do aluno, presencialmente, digitalmente ou 

telefonicamente; 

 O acesso ao fundo documental (para requisição domiciliária, para a sala de aula ou 

para consulta na BE) é exclusivo do funcionário/docente que está no balcão de 

atendimento após pedido do aluno, presencialmente, digitalmente ou 

telefonicamente; 

 O funcionário faz o registo dessa requisição e entrega o documento/equipamento 

ao utente adotando procedimentos de segurança;  

 O utente requisitante não deve partilhar o documento/equipamento solicitado; 

 O período de requisição domiciliária será aumentado para 15 dias, permitindo a sua 

renovação presencialmente, por email ou por telefone. 
 

1.9.7 Condições de devolução do fundo documental/equipamentos 

 O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido pelo aluno que o 

requereu, sempre que possível logo após a aula ou até à hora de encerramento da 

BE. 

 Em qualquer circunstância de devolução, o utente depositará, num espaço 

preparado para o efeito, o material que requisitou, que será depois devidamente 

desinfetado ou colocado em quarentena. 
 

1.9.8. Higienização e limpeza  

 Material não-livro/equipamentos/superfícies 

A sua limpeza e desinfeção será feita de acordo com os procedimentos em vigor na 

Escola. 

 

 Documentos Impressos 

Atendendo a que poderá ser complexo higienizar o interior dos livros (páginas e capas), 

assegurando que os mesmos não ficam danificados, vários especialistas consideram 

que a quarentena dos documentos potencialmente contaminados será o método mais 

seguro. Assim, todos os documentos impressos consultados e/ou requisitados, após a 

sua devolução, deverão ficar de quarentena durante 4 dias (96h). 

 

 

2. Planeamento curricular 

No caso do regime presencial, está definido no Projeto Educativo – anexo 1.  
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III. Regime à distância 

 

1. Descrição geral 

Apresenta-se agora um conjunto de orientações e recomendações para o contexto da Escola 

Secundária Filipa de Vilhena, que visa constituir-se como base para a implementação de um 

conjunto integrado de medidas de suporte ao ensino à distância. 

 

2. Horários 

Os horários estão elaborados de acordo com as matrizes, anexas a este plano, que foram 

aprovadas em Conselho Pedagógico. 

 

3. Operacionalização do plano 

 

A concretização do plano passa pela definição de várias etapas que integrem todos os meios de 
estabelecer o processo de ensino à distância com coerência e estabilidade. 

 
A. Estratégias de organização e coordenação das estruturas funcionais  
B. Circuitos de comunicação 
C. Modelos e Ferramentas de e-learning 

 

A.  Estratégias de organização e coordenação das estruturas funcionais  

 

A utilização do Teams permite a criação de equipas de colaboração, distintas das turmas, com 

privilégio do trabalho colaborativo. Tem as mesmas funcionalidades à exceção das tarefas a 

atribuir aos alunos. 

As reuniões entre docentes poderão ser agendadas com antecedência através do calendário, 

numa gestão coordenada entre todos. 

A utilização de vídeo e microfone é sujeita ao mesmo tipo de gestão de outras ferramentas de 

comunicação por videoconferência, com a possibilidade de conversas (chat) ao lado para apoio, se 

necessário. 

A partilha de materiais é concentrada em pastas de armazenamento, organizadas e sempre 

acessíveis com segurança, quer dentro das equipas de colaboração quer no onedrive a que todos 

têm acesso. 
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Diretores de Turma  

Coordenação entre CDT e DTs 

Divulgação de orientações quanto à interação 
com os Encarregados de Educação 

Gestão das atividades dos Conselhos de 
Turma 

 

A colaboração e articulação das estruturas funcionais bem como as funções de cada uma podem 

ser esquematizadas da seguinte forma: 

 

 
 

 

 

CDT e DT 

DT e CT 

CDC e RGR 

Reuniões de 
Coordenação 

RGR e Grupo 

Docentes por Grupo 

Docentes por CT 

Reuniões de 
Articulação 

Departamentos e Grupos de Recrutamento 

Coordenação entre CDC e RGR e Docentes  

Orientação das 
equipas 

pedagógicas – por 
disciplina/nível 
dentro de cada 

grupo 

Planificação dos 
conteúdos/tarefas 
a trabalhar neste 
modo de ensino 
não presencial 

Organização e 
preparação das 

tarefas a propor a 
cada turma 

Preparação e 
atribuição de 

tarefas de 
avaliação (forma, 
critérios e peso 

na avaliação final) 

Coordenação e 
gestão destas 
atividades de 
cada grupo 
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Disciplina  

Coordenação entre Professor (responsável/organizador) e Alunos 
(membros/participantes) 

Organização das 
sessões síncronas (aulas)  

Dar a conhecer aos 
alunos o plano de 

trabalho semanal - aulas 
sincronas e assincronas 
(leituras a fazer, tarefas 
a executar, conteúdos a 

lecionar) 

Controlo da 
assiduidade nas aulas e 

nas atividades 
assíncronas 

Avaliação do processo 
de aprendizagem 

(participação/colaboraç
ão) e da consecução das 

tarefas 

Disponibilidade para as 
sessões assíncronas 

(comunicação através 
de mail/chat/reunião)  

Turma  

Coordenação entre DT   e docentes do Conselho de Turma 

Gestão das atividades 
síncronas 

Coordenação das atividades a 
desenvolver  

Balanço do cumprimento de 
tarefas e prazos (mapa resumo) 

 

 

 

 

B. Circuitos de comunicação 

 

A informação e a sua comunicação ganha uma relevância primordial neste contexto de ensino à 

distância. O facto de ser não presencial torna as ferramentas de comunicação essenciais para que 

a informação seja transmitida através dos meios/canais adequados e fundamentalmente seguros. 

 

 

A escola possui já toda uma estrutura de comunicação via e-mail através da plataforma Office 365, 

respeitando todos os critérios de segurança e proteção de dados exigidos.  
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Os endereços pessoais, quer de alunos quer de EE, ou mesmo de turmas permitem uma 

comunicação ágil e organizada, de acordo com as estruturas funcionais da escola. 

 

 

 

C. Modelos e Ferramentas de e-learning 

 

São inúmeras as possibilidades de contextos educativos à distância, desde plataformas de 

educação, serviços de email, ferramentas de videoconferência e plataformas de editoras, 

entre outras. 

Com vertentes diferentes, cada ferramenta pode ser conjugada com outras desde que 

permita coesão no processo de comunicação e, de igual forma, no de ensino e até avaliação. 

Deve ser evitada a dispersão por várias ferramentas/plataformas em simultâneo. 

Uma preocupação latente, atualmente, é, sem dúvida alguma, a questão da segurança e 

proteção dos dados de todos pelo que a escolha de ferramentas e plataformas deve validar 

estas duas valências. 
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Mancha horária 
semanal fixa 

No Teams as sessões síncronas com alunos podem ser marcadas no 
calendário de cada equipa com uma duração que poderá ser um pouco 
menor que os 50 minutos, função da capacidade de concentração dos 

alunos da faixa etária em causa.  

No Teams as sessões síncronas com alunos serão marcadas no 
calendário de cada equipa de acordo com a regularidade do seu horário 

de aulas presencial, não podendo ser em número inferior a 50% da 
carga curricular. Estará na matriz anexa (Anexo 1), aprovada no Conselho 

Pedagógico. 

Estas sessões permitem desenvolver o ensino-aprendizagem das 
matérias curriculares através de dinâmicas pedagógicas diversificadas no 

contexto digital. 

Existem aplicações passíveis de serem utilizadas como: 

 Microsoft Teams – plataforma de comunicação e colaboração – a usar preferencialmente 
para comunicação com os alunos e aulas síncronas 

 G Suite for Education – (hangouts, drive, classroom, …)  

 Moodle 

 Escola Virtual – plataforma de e-learning com conteúdos programáticos 

 Khan Academy – aulas gratuitas online sobre diversas matérias (matemática, ciências, …) 

 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions  soluções por categoria 

 
 

4. Desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

A. Modelo de Ensino à Distância 

1. Horário semanal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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Mancha horária 
semanal flexível 

Sessões assíncronas que podem ser agendadas para apoiar a 
autorregulação dos alunos ou apenas para acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas e dar feedback aos alunos. 

Flexibilidade temporal para execução das tarefas (importante a 
gestão pelo DT para evitar sobrecarga da turma) 

Respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem podem ser 
estabelecidas interações individuais com cada aluno. 

Estudo em casa 

Ens. básico e secundário  

Sempre que pertinente cada professor poderá combinar vários tipos de atividades 
pedagógicas articulando os diferentes meios que tem à sua disposição. A alternância 
entre as sessões síncronas, orientadoras e esclarecedoras de dúvidas, e o 
desenvolvimento de tarefas atribuídas fomenta o estudo autónomo em atividade 
assíncrona, contribuindo para o desenvolvimento de outras competências ligadas 
igualmente ao Perfil dos Alunos.  

Por seu lado, quer a utilização de plataformas de conteúdos das editoras quer a 
complementaridade com as aulas/materiais disponibilizados na RTP (memória e RTP 
Play), potenciam a aquisição de matérias curriculares. A metodologia de trabalho de 
projeto, é por excelência, a mais adequada a uma forma de avaliação mais centrada no 
processo construtivo de aprender com autonomia (imposta desta vez por um ensino não 
presencial). 

Ensino com possibilidade de articulação entre: 

- Sessões síncronas 
- Atividades assíncronas (desenvolvimento de tarefas) 
- Estudo autónomo (orientado previamente) 
- Estudo em casa (EB) e materiais RTP Play (ES) 
- Projetos interdisciplinares (os conteúdos de várias disciplinas são articulados na 
elaboração de um trabalho comum) 
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De acordo com o modelo de ensino à distância atrás descrito e atendendo às orientações do 

Ministério da Educação para cada disciplina, será criada, pelo professor responsável pela mesma, 

uma equipa com os alunos da turma. O controlo será do docente que deverá gerir de acordo com 

o horário da sua disciplina, tanto para a marcação das aulas síncronas e, se for o caso, das 

assíncronas, e colocar conteúdos, tarefas e avaliações. 
 

B. Ensino básico/secundário – trabalho à distância para promoção das necessárias 

aprendizagens. 

 
o Sessões síncronas – desenvolvidas em tempo real, com obrigatoriedade de 

participação, e que permite aos alunos interagirem online com os seus docentes e 

com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas 

dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. Serão marcadas no calendário para 

que possa haver uma melhor gestão dos horários de cada turma e a criação de 

rotinas junto dos alunos. 

o Atividades assíncronas – podem ser desenvolvidas em tempo não real, mas o 

docente pode ter necessidade de marcar, excecionalmente, sessões síncronas.  

Pretende-se que os alunos trabalhem autonomamente, acedendo a recursos 

educativos e formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa 

plataforma de aprendizagem online pelo docente, bem como a ferramentas de 

comunicação que lhes permitam estabelecer interação com os seus pares e 

docente, em torno das temáticas em estudo. 

o Estudo autónomo – aquele que é definido pelo docente e realizado sem a presença 

ou intervenção daquele. 

o Aulas/sessões disponibilizadas na televisão: no ensino básico, e no canal memória, 

“Estudo em casa” e no ensino secundário, organizado por temas, na RTP Play. 

Disponibiliza aos alunos outras formas de abordagem do currículo. Pode ainda 

servir para ser analisado/explorado em aula síncrona ou assíncrona. 

o  Projetos interdisciplinares (os conteúdos de várias disciplinas são articulados na 

elaboração de um trabalho comum). Serão concretizados com uso dos recursos 

anteriores, mas envolvendo mais do que um professor, visando uma abordagem 

transversal do currículo. 

 

C. Gestão de recursos digitais 

 

 Na plataforma utilizada no E@D o professor tem a possibilidade de disponibilizar e gerir 

vários recursos digitais de forma organizada e segundo critérios de segurança no acesso. 

 



 

 

18 

 

 A aplicação Teams no âmbito da educação está estruturada de acordo com as diferentes 

áreas funcionais no contexto educativo facilitando a articulação com outras plataformas de 

conteúdos, como por exemplo a Escola Virtual, entre outras. 

 

 A plataforma e a aplicação incorporam também inúmeras ferramentas digitais, ressaltando 

destas a facilidade de criação e-portfólios enquanto potenciadores da avaliação do 

desenvolvimento do processo de aprendizagem.   

D. Tarefas 

 

 As tarefas são criadas e atribuídas à turma pelo docente da respetiva equipa no Teams, 

onde também, depois de realizadas e concluídas pelo aluno, serão submetidas para 

posterior feedback/avaliação. 

 Uma tarefa é criada e atribuída a todos os alunos da turma, ou a grupos de alunos 

selecionados pelo professor, de acordo com a diferenciação pedagógica que pretender. 

 Para cada tarefa podem ser atribuídos ou disponibilizados recursos educativos de apoio 

como documentos, vídeos, entre outros.  

 Cada tarefa tem um prazo de entrega e gera-se automaticamente uma lista dos alunos a 

quem foi atribuída, onde se valida a entrega da mesma. 

 Quando a sua resolução é entregue, a tarefa pode ter um feedback/avaliação do professor. 

 Antes das sessões síncronas o professor pode sugerir algumas pré-atividades a realizar 

pelos alunos, preparando-os previamente para a abordagem da atividade/conteúdo. 

 As tarefas devem ser ajustadas ao tempo de aulas assíncronas. 

 Os docentes podem optar por marcar as tarefas a serem realizadas, com início e fim, 

correspondente às aulas assíncronas. 

E. Avaliação 

 

 Diferentes tarefas podem ser alvo de avaliação, sendo atribuídos critérios de avaliação 

quantitativos ou qualitativos a cada uma. 

 Essa avaliação é visualizada por cada aluno, e apenas por ele, à medida que o professor a 

devolve corrigida. 

 A articulação com todas as aplicações do office 365 permite a integração de Forms como 

tarefas, ou seja, a possibilidade de efetuar testes com correção ou questionários online 

facilitadores de atividades de avaliação das aprendizagens. (aspeto desenvolvido no ponto 5. 

Avaliação no E@D) 

 

F. Controlo da assiduidade  

 

1. Aulas síncronas 

o Cada sessão síncrona (aula) no Teams permite, uma vez terminada a aula, verificar 

a presença dos alunos através de uma lista de participantes. 
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o Eventuais faltas devem ser marcadas no programa GIAE, tal como registado o 

sumário. 

o Cada turma fica com um mapa de registo das sessões regulares com os professores 

de cada disciplina, de acordo com a mancha horária definida, permitindo um 

balanço efetivo das atividades letivas. 

2. Atividades assíncronas 

o Cada tarefa ou atividade atribuída às turmas permite ao professor aferir o tempo 

despendido pelo aluno no seu desenvolvimento. 

o O grau de consecução do que é solicitado ao aluno poderá ser usado como 

indicador de participação/colaboração nas atividades de aprendizagens não 

síncronas 

o Os trabalhos atribuídos pelo Teams possibilitam a listagem de todas as entregas 

com datas e prazos respetivos. 

o Esses registos permitem gerar automaticamente um ficheiro por disciplina/turma 

que engloba as tarefas, as avaliações atribuídas e o feedback dado em cada uma 

delas a cada aluno. 

 

G. Regras nas aulas do regime à distância 

As aulas síncronas não anulam os regulamentos/regras 

aprovadas para as aulas presencias, no entanto, este novo 

modelo exige a aplicação de novos procedimentos. 

Assim sendo, os alunos deverão cumprir as seguintes 

regras/orientações: 

 

1. Presença na aula síncrona 

 Ser assíduo e pontual (quando tal não acontece, é 

aplicado o que consta do nosso regulamento interno 

– faltas de presença ou atraso e acionadas as 

respetivas consequências); 

 Ligar a câmara desde o início da aula, desativando-a 

quando, excecionalmente, o professor o determinar; 

 Manter o microfone desligado e ligá-lo apenas 

quando quer intervir ou é chamado a isso; 

 É expressamente proibida a gravação, pelo professor 

ou aluno, de toda ou excertos da aula. O 

incumprimento desta norma implicará o respetivo 

procedimento disciplinar e criminal. 

 

2. Postura e intervenção na aula síncrona 

 Respeitar os colegas e o professor 

 Usar sempre linguagem delicada e respeitosa; 
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 Adotar uma postura adequada a uma aula, independentemente de esta ser desenvolvida à 

distância (Não deve consumir alimentos nem usar outros dispositivos que não os 

necessários ao acompanhamento da aula; deve zelar pela sua boa apresentação; não deve 

ausentar-se da aula, sob pena de lhe ser marcada falta de presença.) 

 Ter todo o material necessário para a aula junto do seu local de trabalho; 

 Participar ativamente nas aulas, realizando as tarefas propostas, e intervindo 

oportunamente; 

 Sempre que solicitado, oralmente, o aluno deverá responder adequadamente e em tempo 

útil. Não tendo os meios técnicos que o permitam, deverá informar o diretor de turma que, 

junto da direção tentará encontrar apoio, e informará os restantes docentes do conselho 

de turma da situação. 

 

3. Realização das tarefas propostas para as aulas síncronas 

 Realizar as tarefas solicitadas para as aulas síncronas e trabalho autónomo, quer sejam 

individuais quer sejam em grupo; 

 Cumprir os prazos estabelecidos para as tarefas;  

 

Todas estas orientações têm por finalidade a melhoria da interação em aula e o eficaz 

desenvolvimento do trabalho, essencial para o sucesso do processo ensino/aprendizagem. 

 

5. Avaliação no E&D 

A. Contextualização 

Ensinar a distância é diferente e, por isso, avaliar é diferente. Instrumentos que são 

utilizados presencialmente não têm eficácia e fiabilidade remotamente e vice-versa. 

Assim, avaliar é mais do que medir, significa atribuir valor quer seja em presença ou a 

distância, devendo constituir-se como um meio para apoiar a aprendizagem e, 

consequentemente, a inclusão de todos os alunos, não podendo ser um meio de exclusão 

e de discriminação. 

A importância da avaliação pedagógica no ensino à distância 
Secretário de Estado Adjunto da Educação 

 

B. Princípios orientadores 

 

A avaliação deve ser um processo integrado no desenvolvimento do currículo, com o objetivo 

central de ajudar os alunos a aprender melhor, designadamente dando-lhes um feedback de 

qualidade.  

O envolvimento dos alunos na avaliação desenvolve a consciência sobre as aprendizagens, a forma 

como as adquirem e promove a autonomia e a capacidade de reflexão.  
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Ensino presencial 

• O enquadramento 
avaliativo neste modo 
de ensino permite a 
aplicação de todo o 
tipo de instrumentos 
de avaliação e a 
manutenção dos 
habituais critérios e 
ponderações 
específicos. 

Ensino misto 

• Este modo de ensino 
abre-nos a hipótese de 
alternar entre diversos 
instrumentos de 
avaliação aplicados 
presencialmente e à 
distância. Assim, 
consegue-se a 
fiabilidade da aferição 
dos conhecimentos 
adquiridos, tão difícil 
de conseguir no E@D. 

Ensino à distância 

• A abordagem deve ser 
a da cultura de 
avaliação em oposição 
à cultura de teste 

• Os diferentes suportes 
de apoio à avaliação e à 
aprendizagem devem 
ser combinados para 
maior fiabilidade nos 
resultados da avaliação. 

Para o desenvolvimento da autonomia e da autorregulação têm de ser dadas instruções claras e 

simples sobre os objetivos a atingir, com tarefas desafiadoras, mas concretas e significativas, com 

os recursos a utilizar, os momentos de ponto de situação e os prazos a cumprir.  

Também os critérios de avaliação e respetivos níveis de desempenho ajudam os alunos a 

autorregularem a sua aprendizagem e a saberem com clareza o que se pretende que aprendam e 

como vão ser avaliados. 

A avaliação de competências implica uma nova abordagem, na qual conhecimentos, capacidades e 

atitudes estão integrados, implicando, necessariamente, o recurso a uma variedade de estratégias 

e modos de avaliação. 

Esta nova abordagem requer avaliar o desempenho em tarefas autênticas, representativas dos 

contextos reais, nos quais as competências deverão ser aplicadas. 

 

 

1. Cenários de avaliação 

 

 

 

2. Cultura de avaliação 

Neste novo contexto de ensino-aprendizagem surge assim um novo desenho de avaliação que dá 

lugar à designada “cultura da avaliação”.  

 

Esta cultura da avaliação caracteriza-se essencialmente por: 
 Ênfase na interligação da avaliação com o ensino e a aprendizagem. 

 Participação do estudante no desenvolvimento da sua própria avaliação em diálogo com o professor. 

 Avaliação tanto do processo como do produto. 

 Assunção de diversidade de formas de avaliação, associadas e interligadas com as práticas de ensino. 

 Utilização de tarefas de avaliação próximas de situações da vida real. 

 Atividades que envolvam desafio cognitivo.  

 Reforço da reflexão dos estudantes sobre as suas aprendizagens. 

 Valorização de uma apreciação qualitativa em detrimento de uma simples classificação. 

Deste modo, a cultura de avaliação emerge como contraponto à cultura do teste. 
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Cultura do Teste 

•Quantitativa 

•Exercícios descontextualizados 

•Testes estandardizados 

•  Formação de rankings  

•Responsabilidade do professor 

Cultura de avaliação 

•Avaliação do processo e do produto 

•Participação do estudante 

•Pluralidade de formas não estandardizadas 

•Tarefas de avaliação próximas do real 

•Valorização da descrição qualitativa 

•Avaliação integrada em contextos 

•Reforço da reflexão dos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São vários os contextos de avaliação segundo esta nova abordagem, desde a multiplicidade de 

formas (testes de escolha múltipla online, quizzes, participação em fóruns virtuais, trabalho de 

grupo online, blogs, wikis, mapas conceptuais, e-portefólios, entre outros), à adoção de práticas 

de auto, hetero e coavaliação, são várias as novas possibilidades que podem contribuir para uma 

avaliação mais significativa e mais próxima do real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intenção é desenvolver tarefas de avaliação em que os estudantes deixem exclusivamente de 

falar ou escrever sobre o conhecimento e comecem a pô-lo em ação por forma a demonstrar as 

suas competências, levando-os a pensar, decidir e atuar no mundo real. Estas tarefas envolvem 

combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes que serão posteriormente usadas no 

contexto profissional. Ou seja, tarefas que avaliam competências e não meros conhecimentos. 
In Avaliação e feedeback, desafios atuais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Como se comunicam os resultados? 
Elaborar comentários de 
feedback 

Avaliação qualitativa Avaliação quantitativa 

Como avaliar?                Quem avalia?      Com que normas se avalia? 
Desenhar atividades avaliativas 
e instrumentos  

Professor, pares, estudante, 
outros 

Definir critérios de avaliação 

O que se quer avaliar?  

Conhecimentos Capacidades  Competências 

 

C. Plano de avaliação 

 

Esta perspetiva coloca a necessidade de desenhar um plano de avaliação que dê resposta a estas 

novas preocupações. 

 

1. Avaliação no contexto de ensino à distância 

 

A exclusividade ou a prevalência do regime de Ensino à Distância (E@D) obriga à adoção de formas 

diversas de avaliação das aprendizagens dos alunos e do desenvolvimento das suas capacidades, 

em moldes tão rigorosos e justos quanto possível, à semelhança do verificado relativamente ao 

regime de ensino presencial.  

 

Considerados os múltiplos constrangimentos decorrentes da redução de oportunidades de 

contacto simultâneo (síncrono) entre alunos e professores, limitadas às aulas realizadas por 

videoconferência e/ou, eventualmente, a determinados espaços de aprendizagem virtuais (fóruns 

de discussão, chat…), deverá ser dado especial enfoque à avaliação formativa, porquanto 

estratégia / instrumento privilegiado de apreciação e/ou aferição do desenvolvimento da 

autonomia dos alunos e do nível de autorregulação das suas aprendizagens. As plataformas de 

comunicação poderão proporcionar uma perspetiva global da evolução do progresso dos alunos, 

através do registo dos feedback fornecidos pelo professor e/ ou das classificações (quantitativas 

ou qualitativas) atribuídas às tarefas realizadas.   

 

Nesta ótica, os alunos deverão ser conhecedores, em tempo útil, dos critérios de avaliação e 

respetivos níveis de desempenho, aplicados às tarefas que lhes são solicitadas. Cumulativamente, 

deverão ser convenientemente informados dos respetivos objetivos a atingir, recursos a utilizar, 

eventuais momentos de realização de “pontos de situação” e prazos a cumprir.  
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A utilização de rúbricas revela-se importante neste conceito de avaliação mais centrado no aluno 

e na sua autonomia. 

 
 

 

Na ótica da melhoria do desempenho global dos alunos, tendo por base a sua ação nas aulas 

síncronas e assíncronas, o professor deverá dirigir-lhes feedback construtivos, exatos e tão 

personalizados quanto possível, permitindo-lhes compreender integralmente aquilo que 

realizaram de forma incompleta ou incorreta, orientando-os no sentido de corrigirem as suas 

insuficiências em tempo útil.  

 

Comunicar resultados implica fornecer um feedback, componente fundamental da aprendizagem 

na construção reflexiva do conhecimento que apoia o professor e o estudante no processo de 

ensino e aprendizagem. 

O feedback pode ser avaliativo ou descritivo. O feedback avaliativo assenta sobretudo num juízo 

de valor, o descritivo incide na realização do aluno e na tarefa proposta, especificando o progresso 

e construindo o caminho a seguir, como se procurou exemplificar no quadro relativo ao desenho 

do plano de avaliação. 

As práticas de avaliação e feedback devem levar os estudantes a tornarem-se aprendentes 

autorregulados capazes de monitorizar e avaliar a qualidade e o impacto do seu trabalho e o dos 

outros.  

 

Também a avaliação sumativa, naturalmente, terá de ser implementada, mediante recurso a 

estratégias e instrumentos adequados, de carácter diversificado, aplicáveis à disciplina e à 

natureza das aprendizagens em causa.  

Na ótica da consolidação da avaliação dos alunos, poderão ser adotadas práticas de autoavaliação, 

de coavaliação e de heteroavaliação. 
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D. Suportes de apoio à avaliação e à aprendizagem 

 

As estratégias e/ou os instrumentos de avaliação dos alunos poderão contemplar elementos de 

tipologia e carácter diversos, aplicados de acordo com as especificidades da disciplina, da(s) 

temática(s) abordadas e/ou da turma em causa, a saber: 

 

1. Videoconferência  

Possibilita a comunicação em tempo real com os alunos, o que permite uma grande amplitude na 

implementação da avaliação. Permite a interação direta com os alunos de forma coletiva ou 

individual, sendo aquela que mais se aproxima das práticas de ensino presencial. Os alunos podem 

fazer apresentações, intervir em debates, efetuar role play em que assumem posições 

previamente definidas sobre determinado assunto, obrigando à preparação da intervenção e 

posterior utilização de regras de debate. Ao possibilitar a comunicação direta com os alunos e 

entre alunos, possibilita o feedback oral imediato entre pares e do professor, bem como a recolha 

de dados sobre o seu desempenho. 

 

2. Vídeo  

Permite aos alunos o envio de trabalhos realizados (Exs.: apresentações orais, registo de uma 

prática simulada para ser apresentada síncrona ou assincronamente), podendo os professores 

observar (no imediato ou de forma diferida) os seus desempenhos e aferir o nível de consecução 

da tarefa. Esta ferramenta pode ser também utilizada pelos professores, não só para a 

apresentação e lançamento de tarefas ou temas de aprendizagens, mas também para dar aos 

alunos um feedback individual ou coletivo. É uma forma de individualizar o feedback, mas também 

de o produzir para grupos de alunos que apresentam a mesma dificuldade, perante a realização de 

uma dada tarefa.   

 

3. Chat e Fóruns  

Têm um elevado potencial para discutir temas previamente selecionados, em pequeno ou grande 

grupo. Permitem ainda debater com os alunos o resultado das suas aprendizagens 

(individualmente ou em grupo), para produzir feedback imediato, podendo decorrer em paralelo 

com a execução de uma tarefa. 

 

4. Jogos interativos (gamificação)  

Existe uma grande variedade de plataformas e app que integram tarefas para o aluno desenvolver 

em diferentes disciplinas, módulos ou UC/UFCD e que lhe permitem aceder ao resultado imediato 

da realização dessas tarefas, promovendo a autocorreção. Podem ser utilizadas para consolidação 

de aprendizagens. 

 

5. Recolha de dados/informações sobre a aprendizagem 

Existem diferentes processos de recolha de dados, adequados ao desenvolvimento do currículo a 

distância, nomeadamente:  
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a) Portefólio – forma de documentação das aprendizagens dos alunos, podendo ser 

realizado em formato digital ou em suporte físico. Dada esta sua característica, poderá ser 

um importante instrumento no E@D.  

b) Rubrica – também passível de utilização em suporte físico e digital, permite registar 

informação relativamente às aprendizagens dos alunos após uma determinada tarefa. 

Pode ser um meio a privilegiar quando se pretende obter a autoavaliação dos alunos.  

c) Registo de vídeo – incorpora a possibilidade de apoiar a avaliação de aprendizagens 

de carácter mais prático, por exemplo, através de apresentações orais ou de registo de 

práticas simuladas.   

d) Questionário – muitas plataformas digitais permitem a elaboração de questionários 

com as diferentes tipologias de itens, bem como a recolha desses dados, para que o 

professor possa fazer a correspondente análise e tratamento da informação.  

e) Questionamento - prática simples e muito habitual em aulas presenciais – facilmente 

replicável (oralmente e por escrito) em ensino a distância.  

f) Relatório de uma atividade/projeto – pode ser um meio a privilegiar para aferir os 

desempenhos relativos a tarefas com maior duração no tempo ou com carácter prático  

g) Narrativas digitais - o ato de contar histórias desempenha um papel extremamente 

relevante nas aprendizagens realizadas pelos alunos dos diferentes níveis de educação e 

ensino, quer na aquisição de conhecimentos, quer no desenvolvimento de competências e 

valores. 

 

E. Procedimentos e técnicas de avaliação 

 

Também na avaliação do E@D é importante a diversificação dos procedimentos e técnicas de 

avaliação para recolha da informação necessária ao apoio às aprendizagens e à construção do 

juízo de valor para a classificação.   

 

Triangular para garantir o rigor em avaliação. A triangulação de dados permite que a avaliação 

se concretize com maior rigor e contribui para uma melhor avaliação do que os alunos sabem e 

são capazes de fazer.  

A análise dos dados da avaliação com recurso à triangulação permite aferir oscilações no 

desempenho dos alunos, beneficiando do olhar de mais do que um avaliador e, assim, fazer os 

ajustamentos necessários.  

 

Diversificar os procedimentos de recolha de dados contribui para o rigor e a equidade. 

Avaliar uma mesma aprendizagem em vários momentos através da utilização de instrumentos 

diferentes permite uma melhor aferição sobre os desempenhos dos alunos, a sua evolução, e uma 

melhor adequação à diversidade de alunos, dando oportunidade para que possam 

demonstrar a sua aprendizagem em situações que lhes são mais “adaptadas”.  
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Diferentes atores para consolidar juízos de valor (classificação) O recurso à avaliação 

interpares (heteroavaliação), a discussão dos resultados da avaliação com os alunos 

(autoavaliação) e a triangulação de dados da avaliação com outros docentes do mesmo aluno 

poderão ser um apoio fundamental à concretização da avaliação.   
 

 

In ROTEIRO Princípios Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) 

 

Existe a clara consciência da dificuldade acrescida que este contexto de ensino à distância acarreta 

no processo avaliativo, condicionando a aferição direta da aquisição de conhecimentos e 

capacidades. São evidentes o esforço e o investimento necessários para validação de ferramentas 

e instrumentos avaliativos de carater quer formativo quer sumativo, capazes de recolher os 

elementos essenciais a uma avaliação fidedigna. Torna-se ainda mais relevante o rigor e a 

coerência deste processo no que concerne às disciplinas sujeitas a avaliação externa, sendo o 

trabalho colaborativo um suporte fundamental na construção do mesmo. 

 

6. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva  

Plano de Trabalho a desenvolver na situação de Ensino@Distância 

 

A. Condições para os apoios em regime não presencial – alunos com medidas adicionais 

 

 Aos alunos que têm medidas adicionais, e cujos encarregados de educação assim o 

pretendam, deve ser assegurado, sempre que necessário, o regime presencial. 

 Os alunos atrás referidos deverão ser distribuídos pelos espaços onde existam 

computadores e haja supervisão por um docente, quer durante a transmissão das aulas 

síncronas quer durante o tempo de trabalho autónomo. 

 

B. Condições para os apoios em regime não presencial – restantes alunos com apoios 

 

 O DT deverá assegurar que se mantém, para além das medidas universais, a aplicação das 

medidas seletivas e/ou adicionais que estão definidas. Em caso de qualquer dúvida, deverá 

contactar o docente da Educação Especial, membro permanente da EMAEI, Vílmaro 

Pereira, ou a coordenadora do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), Margarida Melo. 

 

 Os apoios especializados e apoios psicopedagógicos continuarão a ser ministrados, se 

necessário em regime presencial, de acordo com um horário a estabelecer e desde que 

haja a concordância dos encarregados de educação. 

 

 Os alunos que tenham medidas seletivas devem ser contactados regularmente por 

elementos da equipa multidisciplinar para garantir que o processo de ensino-

aprendizagem está a decorrer sem problemas e para garantir as adaptações que sejam 

eventualmente necessárias. 
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 O docente de Educação Especial reunirá sempre que solicitado pelos docentes, e em 

horário a acordar entre as partes, para análise e discussão de estratégias de intervenção 

no aconselhamento aos docentes dos alunos com medidas seletivas e adicionais, sobre 

estratégias e materiais passíveis de utilização na modalidade E@D, por exemplo, 

planificação de trabalho individualizado e diferenciado de 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. 

 

 A EMAEI continuará a reunir semanalmente, à distância, quer para análise de novos 

processos de identificação, quer para a realização da monitorização da implementação das 

medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

 

 

 A EMAEI, em articulação com a direção, procurará fazer um acompanhamento próximo e 

sistemático dos alunos que, por razões várias, enfrentam maiores fragilidades na 

aprendizagem (ex.: alunos com medidas adicionais e alunos que não têm acesso a meios 

digitais). 

 

 A EMAEI estabelecerá um canal de contacto regular com os técnicos do serviço de 

Psicologia e Orientação, visto os mesmos serem detentores de conhecimento 

especializado, de forma a garantir o melhor acompanhamento dos alunos. 

 

 Os alunos indicados pelas CPCJ para estarem na escola a partir do dia 8 de fevereiro, serão 

também distribuídos pelos espaços onde existam computadores e haja supervisão por um 

docente, quer durante a transmissão das aulas síncronas quer durante o tempo de 

trabalho autónomo. 

 

7. Programa de Orientação vocacional 

O Programa de Orientação Vocacional, cujo objetivo é construir projetos de vida pessoais, 

escolares e profissionais dos alunos do nono ano de escolaridade, irá englobar quatro sessões à 

distância. Este Programa inclui: três sessões síncronas, de grupo, para divulgação da oferta 

educativa e formativa existente, e realização de provas de orientação vocacional; e uma sessão 

síncrona individual para a apresentação dos resultados das provas e apoio ao processo de tomada 

de decisão vocacional.  
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8. A Biblioteca como apoio no ensino à distância 

 

A Biblioteca Escolar disponibiliza no seu site da plataforma Microsoft 365, um conjunto de 
recursos digitais por temas, de acordo com os diferentes públicos, sítios de referência segundo as 
áreas curriculares, bem como um repositório de materiais de apoio ao currículo e às 
aprendizagens. 
Através do referido site estão acessíveis canais de comunicação com a BE, sendo praticada a 
difusão seletiva da informação. 
Esta presença em linha vem complementar os serviços presenciais, que continua a disponibilizar 
aos seus utilizadores, nomeadamente o empréstimo domiciliário. 
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Anexos  
1. Matriz horários ensino básico – regime à distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.º CICLO - DL 55/2018 de 6 de julho 7.º 8.º 9.º 

Disciplinas 
Horas 

semanais 
Síncronas Assíncronas 

Horas 
semanais 

Síncronas Assíncronas 
Horas 

semanais 
Síncronas Assíncronas 

Português 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Inglês 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Francês/Espanhol 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

História * 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Geografia * 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Matemática 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Ciências Naturais * 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Físico-Química * 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Educação Tecnológica/CD(9) * 1 1 0 1 1 0 0,5 0,5 0 

Educação Visual/CD (7) 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Tic/CD(8) * 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Educação Física 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Cidadania e Desenvolvimento - - - - - - 0,5 0,5 0 

Tempos 30 18 12 30 18 12 30 18 12 
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2. Matriz horários ensino secundário – regime à distância 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 10.º 11.º 12.º 

Disciplinas 
Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

FORMAÇÃO 
GERAL 

Português 4 2 2 4 2 2 5 3 2 

LE I 3 2 1 3 2 1   
 

  

Filosofia 3 2 1 3 2 1   
 

  

Educação 
Física 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Trienal 5 3 2 5 3 2 6 4 2 

Bienais   
 

    
 

    
 

  

BG 7 4 3 7 4 3   
 

  

GD 6 4 2 6 4 2   
 

  

FQ-A 7 4 3 7 4 3   
 

  

Opções   
 

    
 

    
 

  

Bio / Fís   
 

    
 

  3 2 1 

API             3 2 1 

Tempos 32/31 19 13/12 32/31 19 13/12 20 13 7 

           

           CIÊNCIAS 
SOCIOECONÓMICAS 10.º 

11.º 12.º 

Disciplinas 
Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

FORMAÇÃO 
GERAL 

Português 4 2 2 4 2 2 5 3 2 

LE I 3 2 1 3 2 1   
 

  

Filosofia 3 2 1 3 2 1   
 

  

Educação 
Física 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Trienal 5 3 2 5 3 2 6 4 2 

Bienais   
 

    
 

    
 

  

Eco-A 6 4 2 6 4 2   
 

  

Geo-A 6 4 2 6 4 2   
 

  

Opções   
 

    
 

    
 

  

Eco C / Geo 
C 

  
 

    
 

  3 2 1 

API             3 2 1 

Tempos 30 19 11 30 19 11 20 13 7 
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           LÍNGUAS E 
HUMANIDADES 10.º 

11.º 12.º 

Disciplinas 
Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

FORMAÇÃO 
GERAL 

Português 4 2 2 4 2 2 5 3 2 

LE I 3 2 1 3 2 1   
 

  

Filosofia 3 2 1 3 2 1   
 

  

Educação 
Física 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Trienal 5 3 2 5 3 2 6 4 2 

Bienais   
 

    
 

    
 

  

Geo-A 6 4 2 6 4 2   
 

  

MACS 6 4 2 6 4 2   
 

  

Opções   
 

    
 

    
 

  

Psi-B   
 

    
 

  3 2 1 

Geo C             3 2 1 

Tempos 30 19 11 30 19 11 20 13 7 

           

           ARTES VISUAIS 10.º 11.º 12.º 

Disciplinas 
Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

Horas 
seman

ais 

Síncron
as 

Assíncro
nas 

FORMAÇÃO 
GERAL 

Português 4 2 2 4 2 2 5 3 2 

LE I 3 2 1 3 2 1   
 

  

Filosofia 3 2 1 3 2 1   
 

  

Educação 
Física 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Trienal 5 3 2 5 3 2 6 4 2 

Bienais   
 

    
 

    
 

  

HCA 6 4 2 6 4 2   
 

  

GD-A 6 4 2 6 4 2   
 

  

Opções   
 

    
 

    
 

  

AO   
 

    
 

  3 2 1 

OM             3 2 1 

Tempos 30 19 11 30 19 11 20 13 7 
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3. Matriz horários ensino secundário profissional– regime à distância 

 

TGPSI Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Disciplinas 
Mancha 
Horária 

Síncronas 
Trabalho 

Autónomo 
Mancha 
Horária 

Síncronas 
Trabalho 

Autónomo 
Mancha 
Horária 

Síncronas 
Trabalho 

Autónomo 

FORMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL 

Português 4 2 2 5 3 2 5 3 2 

LE I 3 2 1 3 2 1 4 2 2 

Área de Integração 3 2 1 3 2 1 4 2 2 

Educação Física 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

TIC 4 2 2   
 

  
  

  

FORMAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Matemática 4 2 2 4 2 2 5 3 2 

Física e Química 4 2 2 5 3 2 
  

  

FORMAÇÃO 
TÉCNICA 

Sist. Operativos 3 2 1 2 1 1 
  

  

Arq. Computadores 4 2 2 2 1 1 
  

  

Redes de Comunic. 2 1 1 5 3 2 4 2 2 

PSI 8 5 3 7 4 3 10 6 4 

FCT                   

Tempos 41 23 18 38 22 16 34 19 15 

 

 


