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Introdução 
A suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais, determinada pelo artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, face à situação de pandemia devido ao COVID-19, obriga as 

escolas a garantir que todas as crianças e alunos continuem a aprender no presente contexto. 

 

Cabe ao Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, desenvolver o seu Plano de Ensino a Distância - 

E@D, em função da fase onde nos encontramos, da nossa realidade e do curto espaço de tempo que 

dispomos, de modo a encontrar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos 

alunos. 

 

Este Plano de E@D resultou do Roteiro elaborado pela DGE com Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância nas Escolas. 

No processo e na respetiva implementação foram previstas diferentes fases de preparação, debate interno, 

reflexão, levantamento e definição dos meios tecnológicos e das competências digitais da comunidade 

escolar, entre muitos outros fatores, assumindo-se como um processo dinâmico e de melhoria constante, 

alicerçado na procura permanente das melhores respostas às características da comunidade escolar. 

 

Pretendemos também salvaguardar a situação de alunos pelo facto de não possuírem computadores pessoais 

e/Internet, assim como de alguns alunos terem que partilhar o computador com irmãos em idade escolar e 

progenitores que estão obrigados a estarem em casa em situação de Teletrabalho.  

Perante isso, a escola tem a intenção de procurar encontrar respostas, chegando a todas as crianças e a todos 

os alunos, na prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal.  

 

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. 

 

O presente Plano de E@D tem como horizonte temporal o 3.º período letivo do ano letivo 2019/2020. 
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1. Mobilizar para a mudança 

1.1.Mobilização da comunidade educativa. 

Para a sua construção, foi necessário mobilizar e envolver a comunidade educativa na procura do Plano 

E@D mais adequado ao nosso agrupamento, neste processo de mudança para o ensino a distância - Direção, 

Conselho Pedagógico, CDT, Coordenadores dos Departamentos, Coordenadora da Educação para a 

Cidadania, DT, PTT, EMAEI e pais/EE- levando-os a uma maior apropriação das ações a desenvolver. 

2. Definição do Plano de E@D 

O desenvolvimento do Plano E@D é um processo em constante construção, alicerçado na procura 

permanente das melhores respostas às características da comunidade escolar, quer ao nível tecnológico, quer 

das suas competências digitais.  

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

etapas: 

2.1. 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 

Professora de TIC – Lúcia Pires 

2.2.Estratégia e circuito de comunicação; 

Comunicação em rede 

Reuniões Plataforma Digital/Outros recursos digitais 

Direção 

Microsoft Teams 

Conselho Pedagógico 

Conselhos de turma e de docentes 

EMAEI 

Outras 
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Direção – Comunidade educativa         

Plataforma Digital/Outros recursos digitais 

a) Mails institucionais 

b) Microsoft Teams  

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 

 

2.3.Modelo de ensino a distância E@D; 

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

escolas. 
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Conceção do horário dos alunos no E@D 

Adaptação da carga horária semanal de cada disciplina 

PRÉ-ESCOLAR 

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 e-mail 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 Teams. 

 

1º CICLO 

Disciplina Carga horária: 
Operacionalização e formas 

de contactos online: 

PORTUGUÊS 2ª feiras: 
- Os PTT Fazem a distribuição das 
tarefas e explicam o que fazer. 
(é enviado um plano semanal) 
 

Atendimentos/contactos 
- 2 tempos por semana; cada tempo 
será de 60m, em horário definido por 
cada PTT para esclarecimento de 
dúvidas 
 

 
Os contactos com os alunos e 
com os encarregados de 
educação serão realizados em 
diferentes suportes: 
- telefone 
- WhatsApp 
- e-mail 
- facebook 

MATEMÁTICA 

ESTUDO DO MEIO 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-
MOTORAS 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO/SAÚDE E 

CIDADANIA 

INGLÊS 

APOIO AO ESTUDO  

TIC 
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2º CICLO 

Disciplina Carga horária: 
Distribuição dos tempos 

semanalmente: 

PORTUGUÊS  
O 2º Ciclo funciona de tarde, a 
partir das 14:00h, com tempos de 
50 minutos com 10 min de 
intervalo. 
 
Foi estabelecido um horário 
próprio para cada turma, o qual 
será divulgado aos alunos e 
Encarregados de Educação pelo 
respetivo Diretor de Turma. 

 
- 1(um) contacto síncrono em todas 
as disciplinas e marcação de 1 
contacto assíncrono com os alunos. 
Os docentes podem estabelecer 
outros contactos assíncronos 
conforme a necessidade. 
 

INGLÊS 

HGP 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS NATURAIS 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

EDUC. VISUAL/TECNOLÓGICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

TIC 

OFICINA CRIATIVA 

CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO  

 

3º CICLO 

Disciplina Carga horária: 
Distribuição dos tempos 

semanalmente: 

PORTUGUÊS  
O 3º Ciclo funciona de manhã, a partir 
das 09:00h, com tempos de 50 
minutos com 10 min de intervalo. 
 
Foi estabelecido um horário próprio 
para cada turma, o qual será 
divulgado aos alunos e Encarregados 
de Educação pelo respetivo Diretor de 
Turma.. 

 
- 1(um) contacto síncrono  em 
todas as disciplinas e marcação 
de 1 contacto assíncrono com os 
alunos. 
Os docentes podem estabelecer 
outros contactos assíncronos 
conforme a(s) necessidade(s). 
 

INGLÊS 

FRANCÊS 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS NATURAIS 

FÍSICO-QUÍMICA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

EDUC. VISUAL/TECNOLÓGICA 

TIC 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OFICINA CRIATIVA 

CIDAD. E DESENVOLVIMENTO 

 

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. 
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2.4. Organização das equipas pedagógicas da escola/dos conselhos de turma/conselhos de docentes 

para conceção dos planos de trabalho com os alunos; 

As equipas pedagógicas/CT devem conceber um plano de trabalho para cada grupo/turma, sob a orientação 

do diretor de turma/professor titular de turma. 

2.5.Modos de trabalho a distância, recorrendo com ponderação às sessões síncronas. 

O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, para: 

 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); 

 Esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para esclarecimento de rotinas e conferir 

segurança aos alunos. 

3. Metodologias de Ensino 

3.1.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, poderá 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. 

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.  

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.  
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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, importa: 

Irá ser criada uma equipa que definirá indicadores de qualidade e de quantidade, bem como a periodicidade 

de recolha. 

Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos a alunos sem computador e ligação à internet em casa. 

Para estes alunos, os docentes, tal como já aconteceu no final do 2º período, elaborarão fichas de trabalho, 

tarefas a realizar e outros materiais, remetendo-os, através dos respetivos emails institucionais, para a 

reprografia até 5ªfeira 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. 

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, num curto espaço de tempo, 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.  
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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. 

Informação adicional 
- Sítio de Apoio às Escolas – https://apoioescolas.dge.mec.pt/. 

- 10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco. 

- OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration, 23 de março 

de 2020. 

- MeDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI. 


