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Enquadramento do plano de E@D 

O plano de Ensino à Distância (E@D) que aqui se apresenta, emerge no quadro das 

circunstâncias muito excecionais em que o país se encontra, devido à suspensão das atividades 

letivas, não letivas e formativas presenciais, a partir de 16/03/2020 (Decreto lei nº 10-A/2020, de 

13 de março).  

Deste modo, o processo de ensino-aprendizagem presencial e em ambiente de sala de aula será 

substituído no 10.º ano de escolaridade, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico por um processo 

de ensino à distância até ao dia 26 de junho de 2020, sendo que os 11.º e 12.º anos também 

adotarão esta forma de ensino até indicações favoráveis do Ministério da Educação e Direção 

Geral da Saúde para o reinício das aulas presenciais. 

Na senda do trabalho já iniciado, pretendemos continuar a garantir aos nossos alunos o acesso à 

educação, assegurando a consolidação e desenvolvimento de novas aprendizagens. Assim, este 

apoio deverá permitir a todos os jovens: 

- Manter o contacto regular com os seus professores e colegas; 

- Consolidar aprendizagens já adquiridas; 

- Desenvolver novas aprendizagens. 

Numa fase inicial importa assegurar o contacto regular com os alunos, devendo ser privilegiadas 

soluções que utilizem processos simples e não exigentes de muita tecnologia, largura de banda 

ou elevadas competências digitais dos utilizadores.  

A Educação Inclusiva é um dos pilares do sistema muito importante, por isso, teremos uma 

atenção especial e uma preocupação constante em não deixar nenhum aluno sem 

acompanhamento.  

 Este plano E@D tem na base uma mudança profunda no paradigma educativo, num curto 

período, e será muito mais exigente para toda a comunidade educativa, que serão chamados não 

apenas na tomada de decisão mas também na sua implementação e avaliação. Por conseguinte, 

ninguém poderá colocar-se à margem deste processo, pois só com um envolvimento, 

profissionalismo e dedicação total conseguiremos dar a resposta adequada a esta realidade 

social e educativa.  

O plano aqui apresentado é um documento dinâmico e em permanente atualização, que 

procurará de uma forma ininterrupta as melhores respostas às características na nossa 

comunidade escolar.  
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Numa tentativa de caracterização dos recursos tecnológicos dos nossos discentes, verificamos 

que ainda não dispõem de computador/tablet 49 do 2.º ciclo; 67 do 3.º ciclo; 9 do secundário; 65 

(40+25) do Profissional/CEF´s. 

 

1. Estratégias de gestão e liderança 

As lideranças terão um contributo fundamental na gestão de todo o processo, começando pela 

Direção Pedagógica, passando pelo Conselho Pedagógico, pelos Coordenadores de 

Departamento, Coordenação dos Diretores de Turma, Coordenação dos Cursos Profissionais e 

Cursos de Educação e Formação, Diretores de Turma, Conselhos de Turma e por fim pelos 

docentes/formadores que colocarão em prática a liderança na sua disciplina com cada turma. De 

modo a facilitar todo o trabalho foram constituídas as seguintes equipas: 

1.1. Equipa de orientação pedagógica 

Esta equipa assume um papel essencial, designadamente: 

a) na definição e concretização das orientações pedagógicas; 

b) na organização e gestão do trabalho do conselho de turma/equipas 

A equipa é constituída pelos seguintes elementos: 

 Elementos da Direção Pedagógica 

 Coordenadores de Departamento 

 Coordenadora dos Diretores de Turma 

 Coordenador dos CEF/Profissionais 

 Coordenadora da Biblioteca Escolar 

 Coordenador das Atividades 

 Coordenadora da EMAEI 

1.2. Equipa de apoio tecnológico 

 A equipa de apoio tecnológico assegura o funcionamento dos meios tecnológicos 

disponibilizados para a comunicação à distância, apoia os docentes/formadores no 

esclarecimento de dúvidas e procura ferramentas digitais que contribuam para um processo mais 

dinâmico e atrativo. 
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Fazem parte desta equipa os seguintes elementos: Álvaro Ferreira, Celestino Magalhães, 

Daniela Pinto e Paula Miranda. 

1.3. Equipa de acompanhamento e monitorização do processo 

Esta equipa tem como missão a monitorização e a regulação do plano E@D do EVM, devendo, 

para isso, proceder a consultas regulares aos alunos, professores/formadores e encarregados de 

educação. Além disso, deve definir indicadores de quantidade e de qualidade, bem como a 

periodicidade de recolha em articulação com a Direção Pedagógica. 

Fazem parte desta equipa os seguintes elementos: Filipe Meireles, Carla Moreira e João 

Mendonça. 

1.4. Organização, gestão e acompanhamento do trabalho 

pedagógico com os alunos 

Nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, o conselho de turma assegura a organização e a gestão 

do trabalho pedagógico com os alunos, sob a coordenação do Diretor de Turma. Sempre que se 

justifique o Diretor de Turma convocará o conselho de turma para refletir sobre os 

constrangimentos surgidos, trabalho realizado ou a realizar, estabelecendo equilíbrios na 

distribuição de tarefas. 

Em suma, o Diretor de Turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre 

professores e alunos. Organiza o trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir as 

tarefas aos alunos e garante o contacto com pais/encarregados de educação. 

Os docentes terão de ajustar os seus planos de aula e metodologias de trabalho tendo em conta 

não só esta realidade educativa, mas igualmente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais, bem como ter presente os princípios já existentes no 

desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da 

Educação Inclusiva. 

Esta realidade também obrigará a que os discentes e os respetivos encarregados de educação 

se adequem e se adaptem a uma nova realidade e forma de aprendizagem, estando disponíveis 

para responder adequadamente às exigências inerentes a uma tão profunda mudança no Ensino, 

e sempre que possível, obterem os meios físicos e tecnológicos mínimos necessários à 

implementação do E@D, nomeadamente computador / tablet ou Smartphone com ligação à 

internet. A Administração e os Serviços Administrativos desenvolverão as atividades no âmbito 

das suas funções. 



 

 

Relatório / Informação Ano letivo: 2019/2020 

 

  

Pág. 6/15 EVM-EDU 109/00 

 

2. Circuito de Comunicação 

As ações de comunicação dirigidas aos vários intervenientes da comunidade escolar serão, 

privilegiadamente, efetuadas através do email institucional e telefone, sem invalidar o recurso a 

outros meios. As equipas de coordenação, de apoio tecnológico e de monitorização, comunicam 

entre si e com a direção pedagógica, de forma direta e sistemática, de modo a otimizar as 

estratégias e a divulgar informações articuladas.  

As reuniões do Conselho Pedagógico e as reuniões de Departamento servirão, igualmente, para 

assegurar canais de comunicação eficazes. 

Os contactos entre os professores e os alunos serão feitos nas sessões síncronas e, sempre que 

for necessário, através do email institucional e/ou telefone. O contacto entre os Diretores de 

Turma e os Encarregados de Educação será feito através de email e/ou telefone. Os contactos 

telefónicos referidos anteriormente devem ser realizados, preferencialmente, no horário dos 

Diretores de Turma para atendimento aos Encarregados de Educação, e do conhecimento 

destes. 

O processo de ensino à distância (E@A) do Externato de Vila Meã terá na sua base 

comunicacional os seguintes canais / plataformas / aplicações:  

 Plataforma Moodle, Skype, entre outros, nomeadamente no que concerne a aulas 

assíncronas/síncronas;  

 Telefone dos Serviços Administrativos do Externato de Vila Meã – nomeadamente 

para contactos de Encarregados de Educação e/ou discentes como também para 

docentes, quando o contacto via plataformas / aplicações ou correio eletrónico não for 

possível;  

 CTT – Correios de Portugal – serão utilizados sempre que necessário. 

 Juntas de Freguesia/ Câmara Municipal – entidades parceiras na comunicação com a 

comunidade.  

A qualidade da comunicação que se realizará entre todos os intervenientes, será decisiva para 

que o processo de Ensino à Distância decorra da forma mais eficiente possível. 

No que concerne à comunicação entre docentes, que neste contexto é de particular importância 

para a partilha e trabalho colaborativo, nomeadamente no âmbito de conselhos de turma, grupos 

disciplinares e departamentos curriculares, os canais a utilizar serão o correio eletrónico 

institucional, Skype, entre outros. Todos os procedimentos terão de decorrer com a maior 
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normalidade possível, elaborando-se as convocatórias e respetivas atas que estão disponíveis na 

plataforma INOVAR+. 

A coordenadora da biblioteca, neste contexto, também poderá desenvolver um conjunto de 

atividades potenciadoras de aprendizagens estimulantes e de ligação dos alunos à escola. A 

Biblioteca Escolar define o email biblioteca@externatovilamea.pt como canal de comunicação 

permanente de atendimento geral. Os serviços que a Equipa da BE do Externato de Vila Meã irá 

prestar no 3.º Período no âmbito do plano E@D são: o apoio ao currículo (desenvolvimento das 

diferentes literacias ACBE); a Curadoria e disponibilização de conteúdos e atividades de 

promoção da leitura. 

 

3. Estratégia do modelo de E@D 

O desenvolvimento do E@A do Externato de Vila Meã terá na sua base sessões síncronas e 

assíncronas, desenvolvidas entre docentes e discentes, docentes da mesma Área Disciplinar e 

docentes do mesmo Conselho de Turma, no que diz respeito às diferentes reuniões pedagógicas 

necessárias.  

As turmas terão sessões síncronas e assíncronas nas diferentes disciplinas. Os docentes 

utilizarão recursos diversificados, com uma maior preponderância para os manuais escolares 

adotados e a utilização da plataforma da editora a que pertencem (Escola Virtual, 20 Aula Digital, 

etc). Poderão ainda utilizar como recurso a Telescola, disponível na RTP Memória em horários a 

serem divulgados e que começará em funcionamento dia 20 de abril de 2020.  

Os discentes com maiores dificuldades em relação à aprendizagem, ou no trabalho a 

desenvolver neste processo de ensino à distância serão acompanhados de uma forma mais 

próxima pelo Diretor de Turma em articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI) de modo a colmatar as dificuldades que apresentarem.  

Nos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação onde não seja possível o início de 

formação em contexto de trabalho, habitualmente designado de estágio, deverá ser feito um 

cronograma, até ao dia 26 de junho do corrente ano, de forma a substituir o período de estágio 

por módulos do ano seguinte do respetivo curso. No último ano dos cursos profissionais e de 

educação e formação (12.º e 9.º ano) , deverão ser desenvolvidos todos os esforços para garantir 

a formação em contexto de trabalho. Caso não seja possível iniciar até ao dia 06 de junho, o 

mesmo deve ser substituído por práticas simuladas. As apresentações das Provas de Aptidão 

Profissional e Final poderão ser repensadas até ao final de junho. No entanto, de forma a não 
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hipotecar o arranque profissional dos formandos, todo o processo de certificação deve ficar 

concluído até ao final de julho de 2020. 

Este processo de E@D exige, igualmente, que os encarregados de educação e os discentes 

considerem e valorizem o processo, tendo consciência de que se trata de momentos educativos 

formais e que devem ter as condições mínimas para se desenvolver, nomeadamente nos 

momentos das sessões síncronas. Assim, os discentes, nestes momentos e se possível, devem 

estar em compartimentos devidamente preparados para o efeito, principalmente em termos 

acústicos, onde não exista perturbação de televisores ou outros aparelhos, ou qualquer 

intervenção de pessoas externas ao processo, entre as quais os encarregados de educação, os 

pais ou outros familiares.  

O E@D deve ser encarado com a maior seriedade por todos os intervenientes, e os alunos e 

respetivos encarregados de educação têm de ter presente que todo o trabalho desenvolvido 

neste contexto será devidamente avaliado e considerado na avaliação final do ano escolar. 

Dever-se-á procurar um equilíbrio entre as várias disciplinas, bem como a previsão do tempo 

global que se prevê que o aluno dedique às atividades de aprendizagem ponderando o trabalho 

que pode ser feito síncrona e assincronamente. Entre outros aspetos, estas sessões devem 

permitir: 

 A orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as páginas 

do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem 

pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, 

através de um portefólio); 

 O esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para estabelecimento de rotinas 

e conferir confiança aos alunos. 

3.1. Horário  

O horário de cada turma mantém-se (sempre que possível). A carga horária semanal de cada 

disciplina dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário será distribuída em 

sessões síncronas e sessões assíncronas. 

Deve evitar-se uma dispersão por plataformas e formas de cooperação. Sendo assim, os 

professores devem recorrer aos meios tecnológicos já utilizados anteriormente, nomeadamente o 

Moodle e nas sessões síncronas usar preferencialmente o Skype. 

Os professores poderão recorrer à videoconferência e/ou à gravação de aulas para disponibilizar 

aos alunos. 
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No caso do ensino básico, nenhuma sessão síncrona deve coincidir com as emissões 

#EstudoEmCasa (a escola na Televisão para alunos do ensino básico). 

 O Diretor de Turma em articulação com o Conselho de Turma definirá para cada disciplina quais 

as sessões assíncronas e síncronas no horário da respetiva turma sendo que as sessões 

síncronas não deverão ultrapassar os 30 minutos consecutivos. Por outro lado, devem definir a 

plataforma que os professores desse conselho vão utilizar com os alunos. 

1. O Conselho de Turma deverá comunicar ao Diretor de Turma qual o trabalho semanal a 

cada disciplina para o mesmo estar informado e esclarecer alguma possível dúvida de 

encarregados de educação e/ou discentes; 

2. Nas sessões síncronas há flexibilidade no tempo de ligação e no tempo de duração de 

cada aula, isto é, o docente pode ligar-se no início da aula, propor uma tarefa, desligar-se, 

marcando uma hora para se voltar a ligar;  

3. Nas sessões síncronas os docentes devem explicar aos discentes o que será pedido em 

cada semana na respetiva disciplina como também, que ferramentas irão utilizar além de 

as esclarecer e minorar as dúvidas aos discentes. 

4. Incluir, no horário semanal, uma sessão síncrona de esclarecimento de dúvidas com o 

Diretor de Turma para o estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos. 

5. O professor deve comunicar ao Diretor de Turma sempre que um aluno não assista a 

uma sessão síncrona e/ou não entregue o trabalho nas sessões assíncronas. Cabe ao 

Diretor de Turma comunicar todas estas situações ao respetivo encarregado de 

educação. A falta do aluno na sessão síncrona nunca pode ser considerada injustificada. 

3.2. Avaliação 

Deverá privilegiar-se a Avaliação Formativa, que possibilitará o feedback necessário do decorrer 

das aprendizagens dos discentes como também a familiarização das plataformas que poderão 

ser usadas na Avaliação Sumativa. Cada Conselho de Turma poderá definir pelo menos um 

momento de Avaliação Sumativa formal e online para cada turma devendo, para isso, 

estabelecer as respetivas datas na agenda da turma no Inovar+ Alunos. Os critérios gerais de 

avaliação passam a ser os seguintes: conhecimentos e capacidades 90% e atitudes e valores 

10%. Deste modo, os critérios específicos serão reajustados a estas percentagens. 
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3.3. Metodologias de E@D 

 O Professor (colocação da Informação no Moodle)  

 Mediante a planificação da disciplina escolhe os conteúdos a desenvolver durante a 

semana.  

 No Moodle abre um tópico com a semana de …. a …..  

 Escolhe os materiais que permitam um estudo autónomo (sugestões): 

a. Manual – indicação rigorosa das páginas a estudar;  

b. PowerPoint (com ou sem áudio);  

c. Telescola, Escola Virtual, Youtube, Aula Digital, … (plataformas a evitar nas turmas 

em que há alunos sem acesso à Internet). 

 Escolhe a forma de regular o trabalho dos alunos (sugestões)  

a. Ficha de trabalho em formato word para permitir a sua resolução;  

b. Questionário no Moodle;  

c. Socrative, Kahoot, Quizizz, … (plataformas a evitar nas turmas em que há alunos 

sem acesso à Internet). 

 Envia por e-mail ao Diretor de Turma as atividades a desenvolver nessa semana 

preenchendo a tabela (exemplo):  
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 Envia por e-mail ao Diretor de Turma os ficheiros das atividades a desenvolver nessa 

semana nas turmas em que há alunos sem Internet.  

 O Professor (sumário no Inovar+)  

Escreve os sumários correspondentes a essa semana com as tarefas desenvolvidas:  

 Os sumários devem ser registados começando por mencionar se a aula é assíncrona 

ou síncrona. 

 Se os materiais utilizados estiverem no Moodle não há necessidade de fazer 

referência nem colocar o anexo porque já estão todos identificados pela data.  

 Se utilizar atividades da Escola Virtual, Aula Digital, … tem de colocar o link no 

sumário. Se recorrer à Telescola terá de identificar os conteúdos abordados.  

 O Diretor de Turma  

 Receciona os planos de todas as disciplinas,ficando uma tabela por disciplina num 

documento único;  

 Envia aos alunos o plano semanal da turma (email, grupos de turma);  

 Marca uma hora de esclarecimento de dúvidas com os alunos da turma (sessão 

síncrona); 

 No caso de ter alunos sem acesso à Internet deve enviar o plano semanal da turma 

bem como todos os ficheiros das atividades para os Serviços Administrativos 

(admsecretaria@externatovilamea.pt) com as fichas para serem impressas. 

 O aluno  

 Recebe o plano semanal do seu Diretor de Turma;  

 Esclarece as dúvidas na sessão síncrona semanal;  

 Cumpre a mancha horária semanal;  

 Responde a todas as atividades propostas.  

4. Meios Tecnológicos para a E@D 

O principal recurso tecnológico para a E@D é o computador com acesso à internet. 

Para o processo de comunicação o EVM possui os serviços mencionados no ponto 2. 
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4.1. Apoio técnico na utilização dos meios tecnológicos 

O apoio técnico está disponível diretamente para todos os docentes/formadores do Externato 

através dos canais habituais (email e Moodle) e indiretamente para todos os alunos, pais e 

encarregados de educação através do respetivo Diretor de Turma que será o intermediário e fará 

a ligação entre a equipa de apoio técnico e os restantes utilizadores acima mencionados. 

O apoio técnico previsto resume-se à utilização das ferramentas e plataformas cuja 

administração está a cargo desta instituição. 

4.2. Alunos sem recursos tecnológicos 

Para garantir que todos os alunos têm acesso aos materiais e tarefas propostas pelos seus 

professores e um ensino que lhes permita adquirir com sucesso as aprendizagens essenciais, foi 

criada uma equipa de apoio para organizar documentos em papel / digital e assegurar que estes 

cheguem aos alunos e mais tarde aos professores. 

A equipa de apoio para dar resposta/organizar questões emergentes é constituída por: 

 Um elemento da Direção Pedagógica; 

 Um elemento dos Serviços Administrativos; 

 Um Auxiliar da Ação Educativa; 

 Juntas de Freguesia da área pedagógica. 

 

5. Parcerias 

Até ao momento, mediante os casos e situações identificadas, já foram contactadas entidades 

parceiras que estão a ser mobilizadas: Câmara Municipal de Amarante e Juntas de Freguesia  da 

área pedagógica. Caso se justifique, serão estabelecidas outras parcerias. 

 

6. Acompanhamento e monitorização do plano   

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D a equipa de 

acompanhamento e monitorização deverá agir de acordo com os indicadores, os procedimentos 

e a periodicidade que se seguem: 
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a. Indicadores 

 Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/encarregados de educação 

relativamente ao processo E@D; 

 Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho 

elaborado; 

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e alunos; 

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

ligação à internet em casa; 

 Outros pertinentes. 

b. Procedimentos 

Serão privilegiados os seguintes procedimentos/instrumentos de recolha de informação: 

 Questionários eletrónicos dirigidos a alunos, professores, pais/encarregados de 

educação; 

 Recolha de informação junto dos Diretores de Turma, equipa de apoio tecnológico e 

outros. 

c. Periodicidade 

 Projeta-se proceder à recolha de informação necessária que permita 

monitorizar/regular a implementação do Plano E@D nas seguintes datas: 30 de 

abril,15 de maio e 2 de junho. 

Ao longo do terceiro período, este processo de avaliação e monitorização também continuará a 

ter a colaboração dos Diretores de Turma que terão de reportar, via correio eletrónico, à 

Coordenadora dos Diretores de Turma e ao Coordenador dos Cursos Profissionais e CEF’s quais 

as dificuldades sentidas e pareceres do plano de E@D dos respetivos docentes do Conselho de 

Turma.  

A Direção Pedagógica e a Coordenadora dos Diretores de Turma serão sempre informadas de 

todo o processo e acompanharão o mesmo. 
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7. Divulgação do plano E@D 

Este plano de E@D poderá ser revisto e melhorado sempre que necessário. Estas possíveis 

revisões serão partilhadas com toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

             16/04/2020 

 

 

                                                                                                               O Diretor Pedagógico 

 António Oliveira Pinto Cunha 
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ANEXO 1 - PROGRAMAÇÃO RECURSOS EDUCATIVOS PARA A 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E PARA O ENSINO BÁSICO, TRANSMITIDOS 

ATRAVÉS DOS CANAIS RTP 2 E RTP MEMÓRIA 

 


