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Introdução 
Face à situação de pandemia causada pelo Corona Vírus e às contingências que daí poderão advir, cabe ao 

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, desenvolver o seu Plano de Ensino a Distância - E@D, em 

função dos dois possíveis cenários, misto e não presencial, para além do ensino presencial, de modo a 

encontrar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

 

Este Plano de E@D tem por base o documento orientador emanado pela DGEstE – “Orientações para 

organização do ano lectivo 2020/2021”, em julho de 2020, assim como a experiência vivenciada por toda a 

comunidade educativa durante o 3º período do ano letivo transato, no regime não presencial, e o resultado da 

monitorização efetuada a todo o processo. 

 

Tal como o anterior, também este Plano foi concebido para todos os alunos, tendo em conta os princípios já 

existentes no desenho das medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito 

da educação inclusiva – Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com redacção dada pela Lei n.º 116/2019 de 

13 de setembro. 

 

1. Definição do Plano de E@D 

O presente Plano de E@D é o adequado aos recursos disponíveis e ao público-alvo e contém as seguintes 

etapas: 

 

1.1. Gestão e Liderança: elementos e Funções; 

Lideranças intermédias Funções 

Coordenadores de Departamento Acompanham/concretizam orientações pedagógicas 

 

Coordenadora DT/DTs/Educ/PTT 

Organizam e gerem o trabalho do Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes/equipas pedagógicas 

 

 

DT/PTT 

Articulam entre professores e alunos/crianças. 

Organizam o trabalho, centralizam a função de 

distribuir as tarefas aos alunos/crianças e garantem o 

contacto com os pais/encarregados de educação 

 

Equipa de Apoio 

Equipa de Apoio Funções 

Direção, com o apoio da respetiva assessora; 
Coordenação 

Decisão pedagógica 

Apoio tecnológico 

Conselho Pedagógico 

Coordenadora da Equipa EMAEI 

Docente de TIC  
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1.2. Estratégia e circuito de comunicação; 

Comunicação em rede no regime misto e não presencial 

Reuniões Plataforma Digital/Outros recursos digitais 

Direção 

Google Meet - Classroom 

Conselho Pedagógico 

Conselhos de turma e de docentes 

EMAEI 

Outras 

 

 

 

 

Direção – Comunidade educativa         

Plataforma Digital/Outros recursos digitais 

a) Mails institucionais 

b) Google Meet - Classroom 

c) Página web do Agrupamento. 
 

 

 

 

 

 

Docentes  – Alunos        

Plataforma Digital/Outros recursos 

a) Mails institucionais     

b) Google Classroom com acesso 

ao Meet    

c) Página web do Agrupamento 
d) Redes sociais 

e) telefone 

f) Manuais digitais 

 

1.3. Modelo de ensino à distância – Regimes Misto e Não Presencial; 

 

Sessões difundidas pela Televisão Digital Terrestre (TDT) como meio complementar aos planos desenvolvidos nas 

escolas. 
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PRÉ-ESCOLAR  

REGIMES MISTO E NÃO PRESENCIAL  
O Trabalho semanal vai ser organizado com base na metodologia de projeto partindo do Plano Nacional de 

Leitura para o ensino Pré-Escolar e outras obras de Literatura Infantil.  

O trabalho a desenvolver pretende abranger todas as áreas das Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar.  

Serão diferenciadas as atividades segundo a faixa etária de cada criança. 

Atividades - As atividades não devem durar mais de 30 minutos e devem ser distribuídas pelos diferentes dias 

da semana de forma a manter uma rotina. 

Não têm de ser realizadas à mesma hora e podem seguir uma ordem aleatória de acordo com a vontade da 

criança e a disponibilidade do (s) adulto (s) que a acompanham.  

Avaliação das atividades- Os pais e/ou Encarregados de Educação vão receber uma ficha de avaliação tendo 

por base os smiles para que possam fazer a avaliação das atividades com as crianças. Esta avaliação, assim 

como os registos de algumas atividades que realizarem, podem enviá-las para o correio eletrónico da 

Educadora, grupos de WhatsApp, ou para os grupos privados do Facebook.  

Comunicação com os Encarregados de Educação- E-mails da Educadora, grupos de WhatsApp ou para os 

grupos privados do Facebook e Telemóvel. 

Para os alunos que não tenham em casa internet, computador, e para que não fiquem prejudicados, as atividades 

serão enviadas para a reprografia do Agrupamento a fim de serem impressas e enviadas através das Juntas de 

Freguesia (Ermidas, S. Domingos e Vale de Água) ou outro canal de circulação (Alvalade) previamente 

acordado com os Encarregados de Educação. 

Atendimento aos Encarregados de Educação-Cada Educadora estabelece com o seu grupo o horário e a 

forma como o fazer. 

Trabalho de Departamento - O Departamento de Ensino Pré-Escolar irá funcionar em trabalho de equipa, 

articulação e partilha entre todos os seus elementos através da plataforma Google Meet - Classroom. 

 

1º CICLO 

REGIME MISTO 

1º e 2º anos 

Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais Tempos assíncronos 

Port. 7 6 1 

Mat. 7 6  1 

Est. Meio 3 2 1 

Educ. Artística 3 1 2 

Educ. Física 2 1 1 

Apoio ao Estudo 1 1 -- 

Cidadania e Desenv. 1 1 -- 

TIC 1 1 -- 
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3ºs anos 

Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais Tempos assíncronos 

Port. 7 6 1 

Mat. 7 6 1 

Est. Meio 3 2 1 

Educ. Artística 1,5 1 30m 

Educ. Física 1,5 1 30m 

Apoio ao Estudo 1 1 -- 

Cidadania e Desenv. 1 1 -- 

TIC 1 1 -- 

Inglês 2 1 1 

 
4ºs anos 

Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais Tempos assíncronos 

Port 8 6 2 

Mat 8 6 2 

Est. Meio 3,5 2 1,5 

Exp. Artísticas e Físico-
Motoras 

3 2 1 

Apoio ao Estudo 1,5 1 Meio tempo (30m) 

Saúde e Cidadania 1 1 -- 

Inglês 2 1 1 
 

1º CICLO 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

1º e 2º ANOS 

Disciplina Tempos semanais Tempos Síncronos Tempos assíncronos 

Port. 7 3 4 

Mat. 7 3 4 

Est. Meio 3 1 2 

Educ. Artística 3 1 2 

Educ. Física 2 1 1 

Apoio ao Estudo 1 30m 30m 

Cidadania e Desenv. 1 30m 30m 

TIC 1 30m 30m 

 

3º ANO 

Disciplina Tempos semanais Tempos Síncronos Tempos assíncronos 

Port. 7 3 4 

Mat. 7 3 4 

Est. Meio 3 1 2 

Educ. Artística 1,5 meio (30m) 1 

Educ. Física 1,5 meio (30m) 1 
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Apoio ao Estudo 1 meio (30m) meio (30m) 

Cidadania e Desenv. 1 meio (30m) meio (30m) 

TIC 1 meio (30m) meio (30m) 

Inglês 2 1 1 

 

4º ANO 

Disciplina Tempos semanais Tempos Síncronos Tempos assíncronos 

Port 8 3 5 

Mat 8 3 5 

Est. Meio 3,5 1,5 2 

Exp. Artísticas e 

Físico-Motoras 
3 1 2 

Apoio ao Estudo 1,5 meio (30m) 1 

Saúde e Cidadania 1 meio (30m) meio (30m) 

Inglês 2 1 1 

 

1.4. Organização dos conselhos de docentes para conceção dos planos de trabalho com os alunos 

 
De acordo com o aprovado pelo Conselho Pedagógico de dia 17 de julho de 2020, a mancha horária de cada 

turma dos 2º e 3º ciclos, do regime presencial, deverá ser respeitada nos modelos DE REGIME MISTO E 

NÃO PRESENCIAL com a distribuição apresentada abaixo, em termos de sessões presenciais/síncronas e 

assíncronas. 

2º CICLO 
 

Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais/síncronos Tempos assíncronos 

PORT 4 3 1 

ING 3 2 1 

HGP 3 2 1 

MAT 4 3 1 

CN 3 2 1 

EV 1 1 --- 

ET 2 1 1 

EM 2 1 1 

EF 3 2 1 

TIC 2 1 1 

OFC 1 1 --- 

CD 1 1 --- 

AE 2 1 1 
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3º CICLO 

7º anos 
Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais/síncronos Tempos assíncronos 

PORT 4 3 1 

ING 3 2 1 

FR 2 1 1 

HIST 2 1 1 

GEO 2 1 1 

MAT 4 3 1 

FQ 2 1 1 

CN 3 2 1 

EV 2 1 1 

ET 1 1 --- 

EM 1 1 --- 

EF 3 2 1 

TIC 1 1 --- 

OFC 1 1 --- 

CD 1 1 --- 

 

8º anos 

Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais/síncronos Tempos assíncronos 

PORT 4 3 1 

ING 3 2 1 

FR 2 1 1 

HIST 2 1 1 

GEO 2 1 1 

MAT 4 3 1 

FQ 3 2 1 

CN 3 2 1 

EV 2 1 1 

ET 1 1 --- 

EM 1 1 --- 

EF 3 2 1 

TIC 1 1 --- 

OFC 1 1 --- 

CD 1 1 --- 
 

9º anos 
Disciplina Tempos semanais Tempos presenciais/síncronos Tempos assíncronos 

PORT 4 3 1 

ING 3 2 1 

FR 2 1 1 

HIST 2 1 1 

GEO 2 1 1 

MAT 4 3 1 

FQ 3 2 1 

CN 3 2 1 

EV 3 2 1 
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EF 3 2 1 

OFC 1 1 --- 

CD 1 1 --- 
 

-Na distribuição das aulas síncronas/assíncronas aplica-se o seguinte critério: 

 

 .nas disciplinas com carga horária semanal de 4 tempos, o último tempo é assíncrono, sendo os outros 

síncronos; 

. nas disciplinas com 3 tempos, o bloco de 100 minutos é síncrono e a aula de 50 minutos é assíncrona; 

. exceção a esta distribuição são as aulas de EF nas turmas 5ºA, 6ºA, 7ºA e 8ºB que apresentam o bloco de 

100 minutos às 08:30h, tendo em conta que o pequeno-almoço dos alunos neste momento poderá ser mais 

tardio. Nestas turmas, a aula assíncrona é a 1ª aula do bloco de 100 minutos, às 08:30h, sendo as outras 

síncronas. Com a finalidade da diminuição do n.º de tempos síncronos no mesmo dia e permitir a todas as 

turmas, dois momentos de atividade física semanais em dias diferentes, a distribuição horária é a seguinte: 

Na turma do 6ºB, a aula assíncrona funciona às 5ª feiras das 12.35 h às 13.25 h e as aulas síncronas às 2ª 

feiras das 12.35 h às 13.25 h e às 5ª feiras das 11.40 h às 12.30 h.. Na turma do 9ºB, a aula assíncrona 

funciona às 3ª feiras das 15.35 h às 16.25 h. e as aulas síncronas às 3ª feiras das 16.30 h às 17.20 h e às 5ª 

feiras das 10.45 h às 11.35 h.; 

. nas disciplinas com 2 tempos, deve o DT escolher para funcionamento síncrono a aula que esteja marcada 

num dia com menos tempos síncronos; 

. as disciplinas com apenas 1 tempo são sempre síncronas. 

- no 2º Ciclo mantém-se o Apoio ao Estudo, estando o professor disponível online nessas horas, sendo que 

os alunos frequentarão este apoio de acordo com as suas necessidades. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Intervenientes 
 

Operacionalização e formas de contactos online: 

 
Coordenadora Biblioteca escolar 

 

Divulgação de livros digitais, audiolivros e ferramentas 
digitais 
Página pessoal de Facebook, blogue, mails (pessoal e 
biblioteca escolar) 

 
Equipa Biblioteca escolar 

Articulação via correio eletrónico com os membros da 
equipa da biblioteca escolar. 
Elaboração de um Plano de Apoio ao ensino @distância 
(anexo a este documento). 

1.5. Modos de trabalho @distância, nomeadamente nas sessões assíncronas. 

No E@D, o trabalho a desenvolver-se nas sessões assíncronas deverá focar-se na 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). 

1.6. Alunos/professores que ficam em casa por motivos de quarentena/isolamento profilático. 

A lecionação de aulas aos alunos que fiquem em casa por motivos de quarentena/isolamento profilático: 

- O aluno que fica em casa cumpre o horário igual aos colegas que estão na escola; 
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- Colocação de um computador portátil na sala de aula da turma. Nas disciplinas de EV/ET/EM é requisitado 

um tablet na secretaria pelo docente da disciplina que o devolve no final da aula. No caso de educação física 

o aluno deve realizar trabalhos teóricos (uma vez que não parece viável ser utilizado um computador para o 

aluno visionar a aula). 

No caso de ser um docente em quarentena, se houver um docente em OPTE, este fica com a turma e o 

docente que está em casa, dá a aula através do Google Meet. 

2. Metodologias de Ensino 

2.1. Metodologias de ensino a desenvolver no E@D. 

Os docentes devem fomentar o desenvolvimento de metodologias que promovam um papel ativo dos alunos 

na procura de novas aprendizagens. Esta mobilização para as aprendizagens poderá passar pelo 

desenvolvimento de atividades, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas. Por 

exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre 

outros. 

Devem, igualmente, fomentar o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. 

3. Critérios de Avaliação para o regime MISTO e NÃO PRESENCIAL 
 

3.1. No ensino misto e não presencial, para todos os ciclos de ensino, os trabalhos/tarefas realizados nas 

sessões Assíncronas deverão ser avaliados no parâmetro “Tarefas e trabalhos propostos” do domínio 

Socioafetivo. O prazo deverá ser definido pelo professor, transmitido aos alunos e contabilizado como 

realizado ou não realizado, dentro do prazo estabelecido. 

3.2. No caso do ensino não presencial, e no que respeita aos critérios de avaliação do domínio 

Socioafetivo, as percentagens atribuídas aos parâmetros “Material” e “Cooperação” reverterão para o 

parâmetro “Trabalhos e Tarefas”, caso o(s) aluno(s) tenha(m) que permanecer em casa por um período igual 

ou superior a 50% do período letivo. 

4. Cuidar da comunidade escolar 

4.1. Desenvolvimento de atividades promotoras do sentimento de pertença à turma. 

Manter a ligação à escola e ao grupo/turma implica construir espaços em plataformas digitais, para 

divulgação dos trabalhos efetuados pelas crianças/alunos, bem como fomentar o estabelecimento de 

comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, este 

aspeto assume particular importância.  

4.2. Pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na promoção da 

confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de casa. 

O desenvolvimento de atividades a distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de trabalho, 

que confiram segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais.  
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4.3. Prevenir situações de isolamento de alunos. 

O contacto entre alunos através de espaços digitais ou outros meios tecnológicos, é essencial para a 

manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas. As atividades propostas 

deverão contemplar espaços de promoção do trabalho de grupo e quebrando o isolamento em que os alunos 

se encontram. É importante prever o papel a desempenhar pelas psicólogas e pelos professores que 

apoiavam os alunos, mobilizando todos os recursos disponíveis.  

4.4. Incentivar a interajuda entre os alunos. 

Nesta fase, a interajuda é primordial, devendo ser promovidas técnicas de colaboração entre alunos, quer ao 

nível da realização das tarefas quer ao nível da regulação interpares. Poderão ser atribuídas funções 

específicas aos alunos de uma turma, mediante as suas competências. 

5. Acompanhamento e monitorização. 

5.1. Previsão de formas de monitorização. 

No sentido de monitorizar e regularizar o Plano de E@D será criada uma equipa que definirá indicadores de 

qualidade e de quantidade, bem como a periodicidade de recolha. 

Desenvolvimento de mecanismos de apoio, expressamente dirigidos a alunos sem computador e/ou 

ligação à internet em casa. 

Empréstimo: 

 Para os alunos sem equipamentos informáticos, mas com ligação à internet, o agrupamento de 

escolas poderá disponibilizar alguns computadores e tablets, mediante empréstimo temporário, para 

utilização gratuita;  

 O empréstimo dos computadores portáteis/tablets é reservado exclusivamente aos alunos do 

agrupamento;  

 O pedido de empréstimo de computadores portáteis/tablets pode ser efetuado pelo encarregado de 

educação ao balcão de atendimento dos Serviços Administrativos da Escola Sede, mediante 

identificação e após verificação da mesma pelos colaboradores destes serviços;  

 O empréstimo dos computadores portáteis faz-se pelo período máximo de um ano escolar. A data de 

entrega e devolução do equipamento fica registada em base de dados e a assinatura do encarregado 

de educação deve constar no impresso que serve como comprovativo de empréstimo;  

 Findo o período de utilização previamente acordado, está o encarregado de educação obrigado à 

devolução do equipamento no mesmo balcão. O equipamento só se considera efetivamente 

devolvido após confirmação pelos Serviços Administrativos e da assinatura do encarregado de 

educação do respetivo comprovativo de devolução;  

 Está expressamente proibida a cedência a terceiros do equipamento requisitado;  

 Em circunstâncias excecionais, devidamente justificadas, os Serviços Administrativos poderão 

solicitar ao utilizador a devolução antecipada do equipamento.  

 

Utilização: 

 O equipamento informático destina-se a ser utilizado pelos alunos matriculados no agrupamento de 

escolas exclusivamente para fins de estudo;  
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 A manutenção da segurança, integridade e condições de operacionalidade do equipamento durante 

cada período integral de utilização é da exclusiva responsabilidade do utilizador/aluno;  

 A instalação ou cópia de programas ou aplicações informáticas (software) no equipamento pelos 

utilizadores/alunos é expressamente proibida;  

 A instalação ou remoção de partes ou componentes (hardware) do equipamento pelos 

utilizadores/alunos é expressamente proibida;  

 O furto, perda ou eventuais danos causados no equipamento que resultem de manuseamento ou 

utilização inadequada pelo utilizador/aluno implicam a indemnização, pelo encarregado de educação, 

ao Agrupamento de Escolas do valor do equipamento furtado, perdido ou da respetiva reparação, 

quando possível. Em caso de não ser possível proceder à reparação o encarregado de educação 

deverá indemnizar o agrupamento no valor global de um novo equipamento equivalente;  

 Eventuais avarias ou danos detetados no equipamento, qualquer que seja a origem dos mesmos, 

devem ser prontamente comunicados ao funcionário no balcão de atendimento dos Serviços 

Administrativos;  

 Os ficheiros produzidos pelos utilizadores/alunos devem ser guardados em dispositivos de 

armazenamento externos (ex.: pen drive) e não no ambiente de trabalho ou em outras localizações. 

Quaisquer ficheiros pessoais gravados nos computadores/tablets serão apagados, aquando da 

manutenção periódica dos equipamentos pelo Laboratório de Aprendizagem da Escola Sede. 

 

Para os alunos sem computador e ou ligação à internet, os docentes, tal como já aconteceu no ano transato, 

elaborarão fichas de trabalho, tarefas a realizar e outros materiais, remetendo-os, através dos respetivos 

endereços eletrónicos institucionais, para a reprografia até 5ª feira da semana anterior, de forma a serem 

fotocopiados, colocados em envelopes personalizados e enviados para os respetivos alunos, no 1º dia útil de 

cada semana, através do seguinte circuito de distribuição: 

- pelos Encarregados de Educação que se deslocam à Portaria da escola sede do agrupamento; 

- levados por funcionários do Município ou da Junta de Freguesia de Ermidas-Sado, para a sede da junta ou 

Paragem de Autocarro em Ermidas-Aldeia; 

- levados por um funcionário da escola utilizando a carrinha para os alunos a residir nas localidades de S. 

Domingos e Vale de Água; 

- Após a realização desses trabalhos pelos alunos, deverão ser enviados para a escola sede pelo mesmo 

circuito de entrega, segundo os prazos estipulados com os respetivos docentes. Após a entrega dos trabalhos 

e outros materiais, estes serão digitalizados e enviados pela escola para os respetivos docentes pelos emails 

institucionais, de modo a serem avaliados; 

- Para a concretização deste circuito foi estabelecida uma articulação com as autarquias locais – Município 

de Santiago do Cacém, Juntas de Freguesias de Alvalade, Ermidas-Sado e a União de Freguesias de S. 

Domingos e Vale de Água, para podermos chegar a todas as crianças e a todos os alunos, tendo sido criada a 

rede de distribuição e entrega dos materiais de trabalho para estes alunos, de modo a salvaguardar a situação 

desses alunos não possuírem computadores pessoais e/ou Internet, assim como dos alunos que têm que 

partilhar o computador com irmãos em idade escolar e progenitores que estão obrigados a estarem em casa 

em Teletrabalho. 
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6. Conclusão 
A sociedade e o nosso agrupamento enfrentam diversos desafios no momento presente que terão impacto no 

futuro. Para os enfrentar necessitamos de implementar e consolidar um processo de ensino a distância e de 

adotar novas metodologias de aprendizagem e de estratégias de trabalho diversificadas, para as crianças e 

para todos os alunos. Preocupa-nos a situação de alunos sem computador ou internet, e a equidade no 

ensino. Só assim poderemos generalizar uma lógica de desenvolvimento de padrões com alguma qualidade, 

quer no domínio pedagógico, quer no domínio organizacional.  

Este desafio implica a participação e o envolvimento de toda a comunidade educativa, num 

comprometimento, nomeadamente, através da partilha sistemática de boas práticas, num novo ambiente de 

aprendizagem e de ensino a distância. 

Este plano é um documento em aberto que poderá ser reformulado sempre que se revelar necessário, uma 

vez que somente aquando da sua implementação se poderá confirmar a sua eficácia. 

 


