PLANO DE AÇÃO
PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROCESSOS DE

ENSINO-APRENDIZAGEM
À DISTÂNCIA

“Bem sei que o sentimento de medo e impotência pode alienar-nos. Mas seguramente que a união que
tenho sentido e o ambiente de partilha que verifico instalar-se mais e mais todos os dias, serve de alento e
de força para corresponder aos novos desafios e à nova conjuntura, fazendo-me sentir que estamos
alinhados para o sucesso comum das novas dinâmicas escolares.
Acredito que com responsabilidade, dedicação, sentido de dever cívico, serenidade, solidariedade,
esperança e otimismo vamos estar cá todos para transformar este momento numa história de sucesso
coletivo.”
João Miguel Gonçalves
Delegado Regional de Educação do Norte

ABRIL, 2020
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Este documento pretende orientar e apoiar o trabalho que sustentará o processo de ensinoaprendizagem à distância do AEAmares, em que todos somos chamados a reinventar a escola e
a definir momentos excecionais de continuidade do processo pedagógico.
Na sequência do Conselho de Ministros do dia 9 de abril e da comunicação do Senhor PrimeiroMinistro, em complemento a este plano, será enviado a toda a comunidade educativa do
Agrupamento o Decreto-Lei que regulará as medidas extraordinárias relativas à suspensão das
atividades letivas presenciais – 3.º período

1. A Realidade do AEAmares
O final do segundo período foi diferente daquilo a que estamos habituados. Num curto espaço de
tempo o Agrupamento teve de fazer face a uma nova situação: programar atividades de
ensino/aprendizagem à distância, com a possibilidade de continuação no início do 3º período.
Para tal foi fundamental implementar inquéritos no sentido de recolher o máximo de informação
para aferir qual o tipo de “material tecnológico” de que dispõem os nossos alunos. Consideremos
uma primeira situação, a que chamaremos A: “alunos que não dispõem de equipamentos
tecnológicos que permitam acompanhar atividades à distância”; e a segunda, que designaremos por
B: “alunos que não dispõem de internet”.

Nível Ensino

N.º Total de
Alunos

Alunos que não dispõem de
equipamentos tecnológicos que
permitam acompanhar atividades à
distância
Nº

%

Alunos que não dispõem de internet

n.º

%

1º Ciclo

571

85

15

38

7

5º ano

191

23

12

16

8

6º ano

185

48

26

17

9

7º ano

161

32

20

8

5

8º ano

166

18

11

3

2

9º ano

159

4

3

2

1

Subtotal

862

125

15

46

5

10º ano

113

8

7

5

4

11º ano

95

3

3

1

1

12º ano

78

7

9

3

4

Subtotal

284

18

6

9

3

CEF 2

13

3

23

1

8

10º ano EP

41

15

237

0

0

11º ano EP

45

8

18

2

4

12º ano EP

66

9

14

5

8

Subtotal

165

35

21

8

5

TOTAL

1884

263

14

101

5
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Destes dados constata-se que em todo o Agrupamento há pelo menos 263 alunos na situação A e
101 na situação B.
Nota: Várias famílias possuem um só computador para dividir com irmãos e pais em teletrabalho.
Serão disponibilizados a título de empréstimo, na medida do possível, pelo AEAmares
computadores para todos os alunos do Ensino Secundário que não possuem. Posteriormente,
serão distribuídos pelos restantes anos de escolaridade, por ordem decrescente).
O Município irá facultar acesso à internet aos alunos que foram identificados como não tendo
acesso à rede.
Será disponibilizada a todos os docentes a informação sobre os constrangimentos tecnológicos
identificados nos alunos das turmas que lecionam.

2. Orientações Gerais
Tendo em conta os condicionalismos acima identificados bem como as indicações emanadas do
Ministério da Educação, com este documento pretende-se estabelecer o Plano de Ação para o
desenvolvimento de processos de Ensino-Aprendizagem à Distância. É um documento de apoio aos
professores no processo de planificação do trabalho com os seus alunos, onde se implementa um
roteiro de ações a desenvolver e se disponibilizam algumas sugestões.
Como vimos em cima, dada a grande diversidade de contextos dos nossos alunos, nos conselhos de
turma devem ser privilegiadas soluções que utilizem processos que não exijam muita tecnologia.
Como é óbvio não está inviabilizada a utilização de tecnologias mais sofisticadas, desde que as
condições dos alunos assim o permitam.
Assim, neste documento estão as orientações que visam:
· Definir estratégias em termos de utilização das tecnologias, que estejam ao alcance de todos
os alunos, impedindo o acentuar das assimetrias sociais;
· Organizar estratégias comuns de atuação centralizadas no âmbito das responsabilidades de
coordenação dos diretores de turma/coordenador de pré-escolar e primeiro ciclo;
· Desenvolver todos os esforços de forma a garantir que os alunos se mantenham implicados
com o processo de ensino-aprendizagem e que se privilegie um contacto próximo dos
alunos para acompanhamento e aconselhamento;
· Desencadear as diferentes possibilidades de comunicação e de transferência de informação
entre professores e alunos, de modo a garantir um ponto de contacto com TODOS os
alunos (SMS, telefone, e-mail, plataformas…);
. Mobilizar os recursos pedagógicos disponíveis de forma a diversificar estratégias
conducentes ao processo de ensino aprendizagem, adaptando-os aos diferentes
contextos em que se encontram os alunos.
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3. Dinâmicas de trabalho
O trabalho em cada uma das disciplinas desenvolver-se-á através de dois momentos com
características distintas, mas complementares entre si.
Momentos de trabalho síncrono. A partir do dia 20 de abril o momento de trabalho síncrono
ocorrerá duas/três vezes por semana no 1º ciclo, uma vez por semana em cada disciplina no ensino
básico do 2º e 3º ciclos e ensino secundário e duas vezes por semana em disciplinas do ensino
secundário sujeitas a exame neste ano, com a duração de 45 minutos, de acordo com o horário préestabelecido (ver anexo 1 – horários das sessões síncronas).
Este momento prevê a interação do docente com todos os seus alunos da sua disciplina,
preferencialmente, via Google Classroom criando a sala e acrescentando os alunos introduzindo os
emails dos alunos criados no @aeamares.com (ver tutoriais) podendo ainda ser usado o Google
Reunião com grupos menores e visa preparar, organizar e orientar o trabalho autónomo realizado
pelos alunos à disciplina nos momentos de trabalho assíncrono. Deverão ser definidos os prazos e
modos de entrega do trabalho e considerados os constrangimentos apontados pelos alunos para a
sua realização de modo a poderem ser consideradas diversas alternativas para a realização do
mesmo. Os momentos de trabalho síncrono deverão ainda ser usados para proporcionar feedback
acerca do trabalho assíncrono realizado na semana anterior.
Nota1: Os horários das sessões síncronas poderão ser alterados considerando eventuais
constrangimentos por parte das famílias e a introdução das emissões síncronas do
#EstudoEmCasa da RTP Memória ou outras situações que assim o determinem.
Nota2: O recurso à plataforma Google Reunião (conferência em direto) tem um peso muito grande
em termos de tráfego de internet na capacidade contratualizada por muitos dos alunos e deverá ser
muito ponderada a sua utilização.
Momentos de trabalho assíncrono. – O momento de trabalho assíncrono semanal é definido pelo
docente considerando o Tempo Estimado de Realização (TER) da/s Tarefa/s indicadas nos
momentos de trabalho síncrono. De modo a haver um equilíbrio do trabalho a realizar pelos alunos
define-se que o TER deverá considerar a carga letiva semanal da disciplina. Assim, cada tarefa
deverá ter um TER de 20 a 30 minutos por tempo letivo semanal da disciplina no ensino básico e de
30 a 40 minutos por tempo letivo semanal da disciplina no ensino secundário:

Tempo Estimado de Realização (TER) do trabalho assíncrono semanal
Nº de tempos(horas) letivos(as) semanais
da disciplina

Ensino Básico

Ensino Secundário

1 tempo letivo semanal

20 a 30 minutos

30 a 40 minutos

2 tempos letivos semanais

40 a 60 minutos

60 a 80 minutos

3 tempos letivos semanais

60 a 90 minutos

90 a 120 minutos

4 tempos letivos semanais

80 a 120 minutos

120 a 160 minutos

5 tempos letivos semanais

100 a 150 minutos

150 a 200 minutos

6/7 tempos letivos semanais

120 a 180 minutos

180 a 240 minutos
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O TER deverá levar em consideração todo o tempo previsto que o aluno despenderá para a
realização e conclusão da(s) tarefa(s), incluindo pesquisas, consultas de manuais e/ou outros
recursos e envio ao docente.
Deverá ainda cada docente colocar à disposição dos alunos um meio de contacto
(preferencialmente o email) para que estes possam durante a semana procurar algum
esclarecimento ou pedir algum apoio sobre a(s) tarefa(s) a realizar.
Os docentes deverão criar uma tabela, por turma, para avaliação de cada instrumento realizado
pelos alunos e, semanalmente, comunicar ao Diretor de Turma se algum aluno não realizou a(s)
tarefa(s) de modo a que este possa contactar o respetivo EE para averiguar a situação. Se a situação
não conseguir ser ultrapassada deverá o DT informar a Comissão de Apoio E@D.
Nota importante: Na conceção do trabalho assíncrono, os docentes deverão considerar que grande
parte dos alunos não dispõem de impressora pelo que deverão evitar o envio de documentos em
formato PDF (não editável) e descartar a entrega de produtos digitalizados. Poderão considerar a
possibilidade da realização de trabalhos feitos em papel que serão depois fotografados e enviados
para o professor em formato de imagem.
Ensino profissionalizante: A Formação em Contexto de Trabalho será substituída por práticas
simuladas articuladas com as empresas de acolhimento.
As Provas de Aptidão Profissional poderão realizar-se em regime não presencial.
MODELO

VANTAGENS

Modelo síncrono

●

“em tempo real”

●

Esta modalidade exige uma escala de
horários fixa
Modelo assíncrono

●

“diferida no tempo”

●

Esta modalidade permite um
atendimento e esclarecimento de
dúvidas individualizado

FERRAMENTAS

Interação forte entre os
participantes.
As perguntas e dúvidas dos alunos
podem ser atendidas de forma
imediata

- Google Classroom

O aluno apreende de acordo com
o seu ritmo de aprendizagem;
O aluno pode voltar a aceder ao
conteúdo em qualquer momento
e em qualquer lugar;

- Email
- Sites
- Blogs
- Google Classroom
- Vídeo-aulas previamente
gravadas

- Google Reunião
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4. Recursos a utilizar no E@D disponíveis no domínio do @aeamares.com
Google Reunião

●
●
●

Google Classroom

●
●
●
●
●

Permite fazer videoconferência. Podemos convidar qualquer utilizador, mas depois é
pedida uma conta gmail para entrar.
Não permite enviar ficheiros
Partilha de janela ou ecrã inteiro

Permite criar uma sala de aula. Podemos adicionar alunos por e-mail.
Permite elaborar tarefas para partilhar na agenda da sala.
É possível conversar em tempo real com os alunos, dentro ou fora da sala de aula.
Permite anexar links e arquivos.
Os alunos, além de visualizarem os conteúdos e tarefas da sala de aula, podem anexar
o trabalho pronto e enviar ao professor.

Nota: Posteriormente serão fornecidos tutoriais das ferramentas.

5. Comunicar com os alunos
O professor titular e o diretor de turma desempenham uma função central ao nível da articulação
entre professores e alunos.
Caberá ao DT/Professor titular a primeira interação com os alunos e famílias, no dia 14 de abril e
seguintes, a responsabilidade de dar a conhecer, pelos meios que considerarem mais expeditos e
eficazes, o funcionamento do ensino no 3º período:
a)
Informar que foi criado para cada aluno um email institucional com o formato
xxxxx@aeamares.com (os dígitos (xxxxx) correspondem ao n.º de processo do aluno) e que a senha
é 12345678 (na 1ª utilização podem alterar a senha) Assim, este será o meio oficial de comunicação
entre os diferentes atores.
b)
Informar acerca das plataformas a utilizar nas sessões síncronas Google Classroom e Google
Reunião enviando para os emails referidos em a) tutoriais sobre o funcionamento das mesmas.
c)
No dia 14 de abril, lançar a única atividade de trabalho assíncrono a realizar pelos alunos
durante a primeira semana até 17 de abril que consistirá num trabalho com o tema «A minha vida
durante a quarentena da Covid-19» (poderá ser um desenho, um texto, um filme, uma canção, um
poema, ...)
d)
Informar o horário das sessões síncronas enviando para os emails referidos em a) e
introduzir esse horário na agenda da turma no INOVAR para que fique disponível no InovarConsulta.
Nota: Os professores titulares e os diretores de turma receberão um guião para este primeiro
contacto.
Educação Pré-Escolar: Embora o Ministério da Educação tenha dado por concluídas as atividades
deste nível de ensino, consideramos importante e necessária a continuidade do contacto entre a
educadora, crianças e respetivas famílias. O contacto deverá acontecer pelo meio considerado mais
adequado pela titular de grupo.
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6. Orientações Curriculares
Os Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares devem organizar-se, neste momento de
rápidas mudanças, de modo a promover a interajuda entre professores, a partilha e a colaboração
entre pares.
Os professores do apoio educativo deverão comunicar com os titulares de turma, por email ou
telefone, de forma a decidir o trabalho a fazer com os alunos com mais dificuldades. O professor do
apoio envia os trabalhos aos alunos, com conhecimento do titular de turma, e acompanha a sua
realização.
Os docentes das AEC devem desenvolver trabalho com os alunos nas disciplinas de Educação
Artística e Educação Física, enviando tarefas aos alunos, com conhecimento do titular de turma.
Sem prejuízo de outras formas de organização, sugerimos a partilha de materiais e instrumentos
por grupos de professores a lecionar a mesma disciplina no mesmo ano de escolaridade.
O Modelo de Ensino à Distância implica aprendizagens muito mais autónomas por parte dos alunos
pelo que os instrumentos e metodologias a utilizar devem ter um grande suporte de orientação e
aconselhamento por parte dos docentes alicerçado no apoio durante a semana de concretização
das mesmas.
Deverão, ainda mais nestas circunstâncias, ser levadas em linha de conta as assimetrias
tecnológicas, sociais, económicas, familiares, capacidades, patentes nos alunos.

7. Educação Inclusiva
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) constitui-se como um recurso
organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada
e participada de todos os intervenientes no processo educativo. A EMAEI pela sua génese, e à luz
das suas atribuições, assume também agora um papel fundamental na construção de uma escola
que tem de funcionar a distância, mas que se pretende próxima, humana e com o sentido de
urgência e sensibilidade que o processo de adaptação aos tempos que todos vivemos requer. Assim,
a equipa manifestará total disponibilidade para:
a)
apoiar os docentes e técnicos da comunidade educativa;
b)
dar continuidade à implementação/identificação das medidas de suporte à aprendizagem e
à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT;
c)
apoiar as famílias no contexto da modalidade de E@D;
d)
articular com diversos serviços da comunidade.

8. Sumários no Inovar
A mancha horária no Inovar manter-se-á inalterada devendo os docentes sumariar nos momentos
letivos o conteúdo do trabalho desenvolvido nessa semana, com os alunos em trabalho síncrono e
em trabalho assíncrono, não registando qualquer falta. Nas atividades não letivas, os docentes
poderão sumariar «Preparação das atividades de Ensino à Distância» ou outra informação que
considerem pertinente acerca do trabalho por si desenvolvido nessa semana.
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9. Equipas de acompanhamento e apoio ao E@D
A direção criou várias equipas que organizam os meios, dão orientações e capacitam os professores
nas soluções de comunicação.

10. Comissão de Apoio E@D
Coordenadora: Flora Monteiro
Ciclo

Competências

Elementos

1º Ciclo

Sérgio Silva - sergio.silva@aeamares.com

2º Ciclo

Vítor Cardoso - vitor.cardoso@aeamares.com

3º Ciclo

Diana Castro - diana.castro@aeamares.com

Secundário

Pedro Peixoto - pedro.peixoto@aeamares.com

Ensino
Profissional

Pedro Veloso - pedro.veloso@aeamares.com

Educação de
Adultos - CQ

Leonor Alves - fleonor@aeamares.pt

Propor um Plano de Aprendizagens à Distância
participado por toda a Comunidade e aprovado
pelo Conselho Pedagógico.
Apresentar um horário das atividades
síncronas, por ciclo que complementará as
atividades assíncronas e organizará o trabalho à
distância e presencial (caso seja definido para
as disciplinas que são utilizadas como provas de
ingresso).

António Cadete - antonio.cadete@aeamares.com
Augusto Coelho - augusto.coelho@aeamares.com
Apoio global

Jorge Brandão - jorgoak@aeamares.com
Luís Paulo Bernardino - luis.bernardino@aeamares.com
Edgar Soares - edgar.soares@aeamares.com

Responder às necessidades emergentes e
decidir ao nível das questões pedagógicas, das
situações de segurança sanitárias, do
acompanhamento social, do apoio tecnológico,
entre outros.
Estabelecer articulação e colaboração com os
diversos parceiros.

11. Equipa de apoio pedagógico para o E@D
Coordenador: Jorge Brandão
Ciclo
Pré-escolar
1º Ciclo

Elementos

Competências

Albina Oliveira

Prestar apoio necessário à implementação, organização e
orientação das atividades do seu Departamento e
supervisionar essa implementação.

albina.oliveira@aeamares.com

Paula Barbosa
paula.barbosa@aeamares.com

Manuel Igreja
2º Ciclo

manuel.igreja@aeamares.com

Elvira Mendes
elvira.mendes@aeamares.com

3º Ciclo

Teresa Cerqueira
teresa.cerqueira@aeamares.com

Paulo Renato

Deve ainda, neste momento difícil, facilitar a articulação com
as outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista
ao desenvolvimento e à partilha de boas práticas e de
estratégias de inovação e de diferenciação pedagógica.
Cabe-lhe, também, acompanhar as orientações curriculares,
propor e realizar as atividades formativas, de investigação,
de reflexão e de estudo com vista à melhoria deste processo.

paulo.renato@aeamares.com

Secundário

Cristina Bastos
cristina.bastos@aeamares.com

Apoio global

Teresa Peixoto
teresa.peixoto@aeamares.com

Pode haver adaptação da carga horária semanal de cada
disciplina através de Domínios de Autonomia Curricular
(DAC) e áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou
de articulação curricular, integradas na matriz curricular-base
de uma oferta educativa e formativa.
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12. Equipa de orientação às turmas para o E@D
Coordenador: Isabel Padrão
Ciclo
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Ensino
Profissional

Elementos

Competências

Paula Barbosa

Coordenar e supervisionar a intervenção dos Professores titulares e dos
diretores de Turma:

paula.barbosa@aeamares.com

Isabel Padrão
isabel.padrao@aeamares.com

Paula Rego
paula.rego@aeamares.com

Alcina Rito
alcina.rito@aeamares.com

Lucília Carvalho

O professor titular e o diretor de turma desempenham uma função
central ao nível da articulação entre professores e alunos. Publica e edita
a agenda das sessões síncronas no Inovar, para conhecimento dos alunos
e respetivos EE no Inovar Consulta.
O professor titular e o diretor de turma serão o principal elo de ligação
com os alunos e famílias, auscultando, fazendo o levantamento das
necessidades e de eventuais constrangimentos da aplicação deste plano
de E@D.

lucilia.carvalho@aeamares.com

13. Equipa de apoio social e humano para o E@D
Coordenador: Bernardino Silva
Clube da Solidariedade e Voluntariado
Ciclo

Elementos

Competências

Daniela Ruivo
Pré-escolar

daniela.ruivo@aeamares.com

Ricardo Coelho
ricardo.coelho@aeamares.com

No Agrupamento de Escolas de Amares a
proximidade é a nossa prioridade

Daniela Ruivo
1º Ciclo

daniela.ruivo@aeamares.com

Ricardo Coelho
ricardo.coelho@aeamares.com

2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Ensino
Profissional

Daniela Ruivo

Articular, semanalmente, com os docentes responsáveis
por cada ano letivo no sentido de apoiar os
alunos/famílias.

daniela.ruivo@aeamares.com

Ricardo Coelho
ricardo.coelho@aeamares.com

Bernardino Silva
bernardino.silva@aeamares.com

Para esta tarefa, a equipa coordenadora estabelecerá
parceria colaborativa com os Diretores de Turma, Clube da
Solidariedade e Voluntariado, Associação de Pais e
Encarregados de Educação e Câmara Municipal de Amares
(Ação Social e Arca dos Sonhos).

Bernardino Silva
bernardino.silva@aeamares.com

14. Equipa da Biblioteca Aberta para o E@D
Coordenador: Jorge Brandão
Escolas
Centros
Escolares
EB 2,3
ESA

Elementos

Competências

Maria da Luz Pereira

Garantir o funcionamento do serviço de Biblioteca de acordo com os Princípios
Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas
e com o Roteiro “A Biblioteca Escolar no Plano de E@D” enviado aos
Professores Bibliotecários e às escolas pela RBE.

luz.pereira@aeamares.com

Anabela Fernandes
anabela.fernandes@aeamares.com

Jorge Brandão
jorgoak@aeamares.com

Organizar o sistema de funcionamento das bibliotecas para a disponibilização
de livros e documentos à comunidade educativa, seja presencialmente, seja
digitalmente.
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15. Equipa de Apoio Tecnológico para o E@D
Coordenador: Luís Paulo Bernardino
Ciclo

Elementos

Competências

Conceição Cardoso

1º Ciclo

conceicao.cardoso@aeamares.com

Paulo Martins

2º Ciclo

paulo.martins@aeamares.com

Luís Bernardino

3º Ciclo

luis.bernardino@aeamares.com

Daniel Edgar

Secundário

Esta equipa de apoio organiza os meios, dá orientações e
capacita os professores, alunos e Encarregados de
Educação sobre soluções de comunicação. Também
pode
dinamizar
pequenas
sessões
de
capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais,
webcasts, entre outras. Adicionalmente, deve ser
incentivada a partilha de práticas entre professores.

edgar.soares@aeamares.com

Ensino
Profissional

Fernando Costa
fernando.costa@aeamares.com

Sílvia Barros

O AEAmares tem os equipamentos necessários para dar
cumprimento às atividades previstas neste plano. Se os
docentes necessitarem de equipamentos deverão
solicitá-lo aos elementos desta equipa.

silvia.barros@aeamares.com

Apoio global

Eduardo Lopes
eduardo.lopes@aeamares.com

16. Equipa de Acompanhamento e Monitorização do E@D
Coordenador: António Cadete
Elementos
Augusto Coelho
augusto.coelho@aeamares.com

Judite Oliveira
judite.oliveira@aeamares.com

Cândido Carvalho

Competências
Esta equipa monitoriza e faz a regulação do Plano E@D com consulta regular aos
professores, alunos e pais e encarregados de educação, definindo indicadores de
qualidade e de quantidade, bem como de periodicidade de recolha.
Como indicadores de qualidade, poderão optar pela monitorização:
- do grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE;
- qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens.

candido.carvalho@aeamares.com

Leonor Alves
fleonor@aeamares.pt

Paulo Martins
paulo.martins@aeamares.com

Como indicadores de quantidade, poderão optar:
- taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;
- n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho
elaborado;
- apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos;

17. Equipa da Autonomia e Flexibilidade Curricular
Coordenadora: Ana Medeiros
Elementos

Competências

Paula Rêgo
paula.rego@aeamares.com

Alcina Rito
alcina.rito@aeamares.com

Daniel Edgar
edgar.soares@aeamares.com

Paula Barbosa
paula.barbosa@aeamares.com

Promover e articular a realização de DAC no E@D.

Valéria Silva
valeria.silva@aeamares.com

Daniel Ribeiro
daniel.ribeiro@aeamares.com

Lúcia Afonso
lucia.afonso@aeamares.com
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18. Equipa da Educação de Adultos/Centro Qualifica
Coordenador: Armando Magalhães
Elementos

Leonor Alves
fleonor@aeamares.pt
Rita Castro
ritaccastro@aeamares.pt
Fernando Pimenta
sousapimenta@aeamares.pt

Competências
Garantir o seguimento dos processos RVCC em modalidade de trabalho
assíncrono.
Proporcionar igualdade de oportunidade de trabalho a todos os formandos,
tendo em consideração que nem todos dispõem de equipamentos e
ferramentas informáticas ou internet, para o que deverá organizar um
horário de funcionamento do Centro Qualifica por forma a disponibilizar
apoio, espaços e equipamentos, garantindo todas as regras de segurança
sanitária.

19. Recursos pedagógicos em linha
A Direção Geral de Educação disponibiliza um conjunto de links com possibilidade de
exploração em diferentes disciplinas e em diferentes contextos de promoção de articulações
e sequencialidades curriculares:
https://www.dge.mec.pt/recursos-e-tecnologias educativas
https://www.dge.mec.pt/recursos-educativos-no-portal-das-escolas
https://www.dge.mec.pt/app-windows
https://www.dge.mec.pt/seguranca-digital
https://www.dge.mec.pt/conta-nos-uma-historia-podcast-na-educacao
https://www.dge.mec.pt/revista-noesis-0
https://www.dge.mec.pt/recursos-multimedia-online
https://www.dge.mec.pt/kit-de-recolha-de-patrimonio-imaterial
https://www.dge.mec.pt/itunes-u

20. Boas práticas para uma pedagogia eficaz
● Escolher as estratégias pedagógicas mais fáceis de usar, acessíveis e democráticas.
● Organizar e preparar os conteúdos de antemão. Evitar a espontaneidade, principalmente,
em vídeos.
● Evitar exposições longas.
O tempo de retenção não deverá ser longo, pelo que apresentações com mais de 10 a 15
minutos são de evitar.
● Nas apresentações, marcar discursivamente os principais momentos da apresentação:
introdução, explicação, definição do desafio/tarefa lançada e recapitular parafraseando o
que se pretende
● Disponibilizar materiais visualmente apelativos.
● Exemplificar o pretendido.
● Promover a apresentação/demonstração de conhecimentos, para isso deve ser
demonstrado o processo pretendido: por ex. fazer upload de uma foto para o google drive
da turma, ou enviar por email...
● Envolver as famílias no processo.
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21. Horários
Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de
ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na TDT,
por cabo e por satélite. A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de
conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 20 de abril. As escolas prepararão
formas de utilizar este recurso, recebendo antecipadamente informação detalhada sobre os
conteúdos e atividades a difundir.
A RTP2 transmite conteúdos, pensando também nas crianças da Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6
anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE, sendo
acompanhados do envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e
sugestões de atividade complementares.
Neste contexto foram criados os horários de trabalho a serem observados nas aulas síncronas,
que já estão articulados com a grelha televisiva para o E@D.
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ANEXOS
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22. Anexo 1 - Horários das Sessões Síncronas
1º CICLO
Ano
Escolaridade
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano

3ª Feira

5ª Feira

6.ª Feira (Inglês)

13:30-14:00
14:20-14:50
15:10-15:50
16:00-16:40

13:30-14:00
14:20-14:50
15:10-15:50
16:00-16:40

--------------------------15:10-15:50
16:00-16:40

2ºCICLO
Ano
Escolaridade
5º Ano

Horas

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

09:00-09:45
10:50-11:35
15:00-15:45
17:00-17:45

Português

Ed. Musical

Matemática

HGP

Inglês

Ed. Visual

C. Naturais

E. Tecnológica

Ed. Física

EMRC/TIC*

C. Naturais
Português
HGP
Inglês
EMRC/TIC*
Ed. Visual
Ed. Física
E. Tecnológica
* As disciplinas alternam semanalmente, começando na semana de 20 a 24 de abril pela EMRC

6º Ano

Matemática
Ed. Musical

3º CICLO
Ano
Escolaridade
7º Ano

8º Ano

9º Ano

CEF

Horas

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
11:00-11:45
16:00-16:45
17:00-17:45
11:00-11:45
14:00-14:45
15:00-15:45
14:00-14:45

Matemática
----------Francês
--------------------Português
Ed. Física

----------Português
----------Geografia
EMRC/TIC ou CD*
C. Naturais
EV

C. Naturais
----------Ed. Física
EMRC/TIC ou CD*
CA
Geografia
Inglês

----------Inglês
----------FQ
----------Matemática
História

História
----------EV/CA
--------------------FQ
Francês

EMRC
História
FQ

Matemática
Ed. Física

C. Naturais
Francês

Português
Geografia

Ed. Visual
Inglês

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

16:00-16:45

OA

CMA

SQ

SRB

--------------------17:00-17:45
TIC
Mat. Aplicada
* As disciplinas alternam semanalmente, começando na semana de 20 a 24 de abril pela EMRC

Franc.
Téc.
Francês
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ENSINO SECUNDÁRIO – REGULAR
Ano
Escolaridade
10º Ano

11º Ano

12º Ano

Horas

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
14:00-14:45
16:00-16:45
17:00-17:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45

----------Português
----------Ed. Física
Ec. A/MACS
Inglês
----------Mat. A/Hist. A
----------Psicologia B
-----------

Inglês
----------Geo A/FQ A
----------BG
Ec. A/MACS
--------------------Bio/Geog. C
----------Ap. Inf. B

----------Mat. A/Hist. A
--------------------Geo A/FQ A
Filosofia
----------Português
----------Ed. Física
-----------

Filosofia
----------EMRC
----------BG
Mat. A/Hist. A
Ed. Física
----------EMRC
----------Mat. A/Hist. A

----------Ec.A/MACS
----------BG
Geo A/FQ A
Português
EMRC
Física
----------Português
-----------

ENSINO SECUNDÁRIO – PROFISSIONAL
Ano
Escolaridade
10º Ano
TGEI

10º Ano
TT

11º Ano
TGEI
11º Ano
TT
12º Ano
TGEI

12º Ano
TC
12º Ano
TAP

Horas

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
09:00-09:45
10:00-10:45

----------Inglês
----------TIC
AI
OTET

Português
--------------------FQ
TIAT

AI
CD
----------Ed. Física
HCA
TCAT

Ele. Fund.
----------Matemática
----------Geografia
-----------

11:00-11:45

-----------

-----------

-----------

Inglês

12:00-12:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
14:00-14:45
16:00-16:45
17:00-17:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
10:00-10:45
12:00-12:45

TIC

Português

Ed. Física

-----------

----------SDAC
----------IMEI
Matemática
----------Com.
Francês
-----------

Português

Matemática

Inglês

-----------

FQ
Ed. Física

CD

-----------

-----------

-----------

AI

Ele. Fund.

AI
Geografia
--------------------AI
FQ
Matemática
----------AI
----------Inglês

Inglês
Matemática
--------------------IMEI
----------Inglês
Português
--------------------Ed Física

Inglês
AI

Psicologia
Inglês

----------Com. Francês
TIAT
----------Português
----------Ed Física
--------------------CV
-----------

Português
Sociologia

SDAC

IMEI

TCAT
OTET
--------------------CD
--------------------Matemática
----------OGE
-----------

Português
Ed. Física
HCA
Ele. Fund
----------SDAC
--------------------CPV
---------------------

C.I.S.

A.S.C.
Ed Física

-----------
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Notas:
Os professores de Apoio Educativo (1.º Ciclo) sem “titularidade das disciplinas de Português e
Matemática” devem colaborar com os docentes titulares de turma (das turmas às quais já
prestavam apoio) na preparação/seleção/avaliação das atividades que visem consolidar conteúdos
que façam parte de anos anteriores àqueles em que os alunos estão matriculados. Estas atividades
não devem implicar mais de 40 minutos semanais de trabalho a ser desenvolvido por estes alunos.
O professor do apoio educativo envia as propostas de trabalho aos alunos (utilizando,
preferencialmente, os canais de comunicação utilizado pelo titular), com conhecimento do titular, e
acompanha a realização das atividades, quer de forma síncrona, quer de forma assíncrona.
Os professores de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) colaboram com os professores
titulares de turma na preparação/seleção de atividades relativas às disciplinas de Expressões
Artísticas e Físico-Motoras, Educação Artística e Educação Física.
As atividades relacionadas com expressões artísticas não devem prever mais de 40 minutos de
trabalho semanal por parte dos alunos e as atividades relacionadas com Educação Física não devem
prever mais de 40 minutos de trabalho semanal, sendo preferencialmente divididos em dois
momentos de 20 minutos.
Os docentes de AEC dão conhecimento aos alunos das propostas de trabalho (dando preferência
aos meios de comunicação utilizados pelos titulares) e devem acompanhar os alunos na realização
destas atividades na forma considerada mais eficaz, de forma síncrona ou de forma assíncrona.
A comunicação entre docentes é realizada pelo meio considerado mais eficaz, de forma a
refletir/decidir acerca das atividades a propor aos alunos.
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