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*Optou-se pela expressão “ensino à distância” em vez de “ensino a distância”. O Debate sobre o uso da crase nas 

alocuções adjetivas não é conclusivo, por isso, seguimos o uso mais frequente. Ver https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/ainda-o-ensino-a-ou-a-distancia/16221 
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Plano de Ensino à Distância* (E@D) 
 

Estratégia de Escola para a mitigação dos efeitos da pandemia pela doença COVID-19 nos 

alunos e nas famílias. 

 

Sumário: O presente documento responde ao imperativo criado pela decisão do 
Governo, materializada na publicação do Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 
13 de abril, em suspender as aulas presenciais no 3.º período do ano 
letivo devido à pandemia da doença COVID-19, determinando que estas 
“devem definir e implementar um plano de ensino à distância, com as 
metodologias adequadas aos recursos disponíveis e critérios de 
avaliação, que têm em conta os contextos em que os alunos se 
encontram.”(…) garantindo os professores de cada turma o 
acompanhamento dos alunos, com vista a que todos tenham um acesso 
equitativo às aprendizagens” 

 

A nossa Escola tem definido como primeira finalidade o combate ao absentismo e abandono 

escolar porque é esse o nosso maior desafio e porque sabemos que cada aluno que permanece 

ligado à Escola alcança o sucesso escolar, guiado por professores e técnicos que garantem 

também que o caminho na escolaridade seja feito à luz dos valores humanísticos da cidadania 

responsável. 

Esta nossa visão, vontade, de ser uma escola inclusiva onde os alunos constroem o seu Projeto 

de Vida, assente em valores e afetos corre sérios riscos de não ser alcançada para os nossos 

alunos mais vulneráveis. Nestes tempos de tantas incertezas, anunciando-se uma depressão 

económica extraordinária e com dimensões desconhecidas, a Escola tem a obrigação de ter 

como desígnio primeiro e último não permitir que algum aluno veja a construção do seu 

Projeto Pessoal de Vida ser obliterada, inacabada, e dessa forma ficar em causa o seu bem-

estar futuro. 

Nas linhas que se seguem vamos tentar desenvolver como, quando, com quê e com quem 

vamos vencer estes desafios. 

O plano E@D é pensado a partir do Roteiro proposto pela DGE e pretende ser um documento 

dinâmico com instruções práticas e precisas para os docentes e técnicos. Tem como público-

alvo todos os alunos da Escola, da escolaridade obrigatória ao Ensino e Formação de Adultos 

(EFA) passando pelos candidatos em RVCC do Centro Qualifica. 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ainda-o-ensino-a-ou-a-distancia/16221
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ainda-o-ensino-a-ou-a-distancia/16221
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Num primeiro momento, é começado em Conselho Pedagógico por iniciativa do Diretor e será 

ajustado num segundo momento, na reunião do Conselho Pedagógico do dia 20 de abril, 

recebendo já os contributos das várias estruturas representativas dos docentes e técnicos. 

 

MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

 

1. Mobilização da Comunidade Educativa 

 

Todas as estruturas da escola representadas no conselho pedagógico, os 

representantes dos alunos e dos encarregados de educação, o conselho geral a 

autarquia e demais entidades da comunidade serão convocados pelo diretor a 

participar empenhadamente no processo de decisão. 

O veículo privilegiado será a comunicação em rede por email e através da página 

eletrónica da escola e pela presença institucional nas redes sociais, nomeadamente 

nas páginas já existentes no Facebook e Instagram. E ainda a realização de reuniões 

online com as várias estruturas da escola bem como com os parceiros da comunidade. 

 

2. Liderança pedagógica e operacional intermédia. 

Para além das competências previstas no Regulamento Interno cabem ainda as 

seguintes tarefas. 

 

Coordenadores de Departamento e Coordenadora do EFA: 

Coordenar a definição das linhas orientadores do trabalho pedagógico e os 

critérios de avaliação para o 3.º período, nas áreas disciplinares tendo em 

conta o plano de E@D elaborado pelo conselho pedagógico; elaborar propostas 

de ajustamento ao plano E@D;  

 

Representantes de área disciplinar: 

Coordenar o trabalho pedagógico e da avaliação na respetiva área disciplinar. 

 

Diretores de Curso: 

Propor ajustamentos ao plano de formação e proceder à sua monitorização. 

Coordenar o processo de elaboração, apresentação e avaliação das PAPs em 

E@D na turma do 12.ºEACRB do Curso Profissional. 
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Diretores de Turma e Mediadores, onde se aplicar: 

a) Garantir que nenhum aluno fica para trás. 
b) Análise do diagnóstico feito pelo DT relativo aos equipamentos e serviço de 

internet dos alunos para pensar em eventuais alternativas ao E@D para alguns. 
Levantamento dos alunos que já fizeram login no email institucional e que já 
estão a utilizá-lo; 

c) Organização e gestão das atividades pedagógicas das várias disciplinas ao longo 
de cada dia e de cada semana; 

d) Criação de equipas pedagógicas que desenvolvam sinergias no sentido de 
otimizar os recursos didáticos em E@D (Classroom, H5P, Kahoot, etc), o tempo 
e as oportunidades educativas (trabalho colaborativo); 

e) Aprofundar e articular ações com a EMAEI e EPIS e o GAAF e com parceiros da 
comunidade educativa, e.g., CPCJ, Escolhas, CRIVA, REDE Barreiro e Moita, 
Junta de Freguesia e Câmara Municipal; 

f) Planear a monitorização dos contactos com os alunos e as famílias em 
articulação com a EMAEI e o GAAF; 

g) Planear a avaliação do final do 3.º período tendo em conta a situação de 
exceção que se vive; 

h) Estabelecer um cronograma com momentos de monitorização do 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 

Coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e GAAF: 

Seguir documento da DGE com orientações específicas. 

 

 

3. Equipas de coordenação e apoio. 

Direção: 

Agilizar os processos de decisão, acompanhar e apoiar as lideranças 

intermédias, os docentes e técnicos na resolução de problemas de 

operacionalização do plano E@D. 

Assessor e equipa TIC:  

Apoiar e capacitar tecnologicamente os docentes no trabalho pedagógico em 

E@D. 

 

Coordenadora e equipa TORVC do Centro Qualifica: 

Articular com a ANQEP, agilizar os processos de decisão, acompanhar e apoiar 

os formadores na resolução de problemas de operacionalização do plano E@D 

nos processos RVCC 
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MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA 

 A mancha horária semanal é fixa dentro do horário da turma obrigatoriamente 

para as sessões síncronas e preferencialmente nas interações assíncronas (e.g 

fórum e colocação de atividades nomeadamente no Classroom); 

 A carga horária semanal de cada disciplina/UFCD mantem-se tendo em conta 

que a sua contabilização é feita através do tempo atribuído à execução de 

cada atividade incluindo o feedback aos alunos e avaliação; 

 Cada sessão síncrona deve ter a duração máxima de 20/30 minutos; 

 O tempo de intervalo entre cada sessão síncrona é de 30 minutos no mínimo; 

 A execução das tarefas pelos alunos pode ser planeada para vários dias 

implicando uma monitorização adequada; 

 Constituir um calendário Google G Suite com o agendamento dos trabalhos da 

turma para termos um retrato do volume de trabalho pedagógico dos alunos 

(ver exequibilidade técnica); 

 Evitar pedir trabalhos que exijam que tenham que ser impressos pelos alunos. 

 Privilegiar a resolução em modo de formulário, desenho, áudio, foto ou vídeo; 

 Utilizar o Classroom para diferentes ritmos de aprendizagem; 

 O registo de sumários / horas de formação é da responsabilidade de cada 

docente utilizando o Classroom como dossiê de turma. 

 

Algumas recomendações a ter em conta no ensino à distância  

As aulas presenciais não deverão ser transpostas para o ambiente digital e à distância. Uma 

aula presencial deverá originar mais do que uma atividade/"unidade pedagógica” a distância, 

realizando os ajustamentos que permitam tornar exequível o trabalho a realizar.  

Elaborar orientações claras e condutoras do trabalho a realizar pelo aluno é fundamental para 

o apoiar. É importante apresentar planos de trabalho a realizar a distância que sejam 

esclarecedores e concisos (para as atividades síncronas e assíncronas), considerando os 

seguintes aspetos:   

 objetivos de aprendizagem (explícitos e claros, de forma a serem compreendidos 

pelos próprios alunos); 

 atividades pedagógicas detalhadas em tarefa(s) a realizar pelos alunos, que permitam 

concretizar os objetivos definidos; 

 recursos e materiais necessários para a sua realização (textos, vídeos, gravações 

áudio com orientações criadas pelo/a professor(a), entre outros); 

 em que meios são realizadas as atividades (cada tarefa), clarificando que 

plataforma/ferramentas digitais devem ser usadas; 

 durante quanto tempo, com que prazo limite, e de que forma deverão ser 

partilhadas/enviadas/submetidas; 
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 qual ou quais as modalidades de organização do trabalho: trabalho autónomo, 

coletivo (em pares, grupos), com sessões síncronas (em que dia(s), horário(s)), tutoria 

(individual ou em grupos), ... 

 de que forma será feito o acompanhamento e a avaliação das aprendizagens (relativa 

a cada unidade pedagógica e face à avaliação global) — e.g. dar feedback global, por 

exemplo, nos fóruns para que todos os alunos possam consultar; criar um vídeo breve 

ou uma gravação áudio para dar feedback aos alunos sobre a concretização das 

tarefas; pedir trabalhos sob a forma de gravação áudio, ... entre outras opções mais 

comuns. 

As sessões síncronas são importantes para manter o contacto, estimular os alunos e organizar 

o trabalho pedagógico, dar-lhe um fio condutor conjunto, esclarecer dúvidas ou questões que 

surjam. 

É necessário diversificar os formatos dos materiais e recursos pedagógicos usados, evitando 

que se baseiem apenas em texto. Optar também por materiais e recursos em formato áudio 

e/ou vídeo. Elaborar esquemas, mapas conceptuais, entre outros. 

A opção por gravações áudio, feitas pelos próprios professores, nas quais se dirigem aos 

alunos acerca do trabalho em desenvolvimento deverá ser equacionada. 

 
 

 

 

RECURSOS E MEIOS TECNOLÓGICOS  

Para os alunos com computador e acesso à internet: 

Comunicar através do email, Hangouts chat e Meet (Google Reunião) e o Classroom 

como ferramenta aglutinadora do trabalho pedagógico e recolha de evidências para 

avaliação; 

Para os alunos usarem em trabalho assíncrono: Apps do Google Suite, nomeadamente 

Drive para arquivo e partilha de ficheiros, programa de escrita, folha de cálculo e de 

apresentação do Google Suite, respetivamente Docs, Sheet e Slide entre outros. Canal 

da DGE no Youtube. 

Para os alunos sem computador, mas com acesso à internet por telemóvel: 

Comunicar preferencialmente por Hangouts Chat do Google, pelas contas @esbb.pt 

dos alunos e professores e para a recolha de evidências. Em alternativa, pelo 

WhatsApp, considerando sempre que é menos seguro em termos de privacidade. Usar 

o canal da DGE no Youtube e outros, para divulgar conteúdos e ainda a TV #Estudo em 

casa (CEF) 
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Para os alunos sem computador nem internet mas com telemóvel/telefone: 

Comunicar por chamada de voz, sms, e entrega de material físico na portaria da 

escola (fichas de trabalho textos de apoio,…). Explorar os conteúdos da TV #Estudo 

em casa no caso dos CEF. 

Não esquecer de utilizar, sempre que possível, os manuais adotados, físicos ou digitais, por 

serem uma fonte de informação privilegiada com a qual os alunos estão familiarizados. 

 

MONITORIZAÇÃO DO E@D 

Caberá à equipa da biblioteca coordenada pela professora bibliotecária a monitorização do 

processo E@D na Escola, utilizando para isso o crédito disponível nos respetivos semanário-

horários 

Esta equipa produz relatórios quinzenais e entrega ao diretor para apresentação em conselho 

pedagógico, sobre os indicadores: 

Como indicadores de qualidade, por exemplo: 

Poderão optar pela monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos alunos e 

dos pais/EE, bem como a qualidade do feedback dado a alunos, visando a 

monitorização das aprendizagens. 

Como indicadores de quantidade, poderão optar, por exemplo: 

- Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

- n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho 
elaborado; 

- Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

- Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

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

 

Versão do Plano E@D ajustada no Conselho Pedagógico de 20 de abril de 2020. 

 


