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E@D  
PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. MARTINHO 
 

Nota introdutória 
 

O regime de funcionamento e critérios de organização dos horários para 2020/2021 obedeceram aos 

normativos em vigor sobre esta matéria, nomeadamente o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, 

o Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelo Despacho 

Normativo n.º 16/2019, de 4 de junho, o Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho e a Portaria n.º 

644-A/2015, de 24 de agosto.  

No entanto, atendendo à incerteza quanto à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e 

aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano de 2020/2021, tornou-se 

necessário definir um quadro de intervenções para garantir uma progressiva estabilização educativa e 

social, sem descurar a vertente da saúde pública.  

Neste contexto, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, 

foram emitidos um conjunto de orientações e medidas excecionais para a retoma das atividades letivas e 

não letivas em condições de segurança para toda a comunidade educativa, salvaguardando o direito de 

todos à educação. Estas medidas aplicam-se à educação pré-escolar e ensino básico, mantendo-se em 

vigor, como já referido, as regras de organização do ano letivo, sobretudo as previstas no Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, com as medidas excecionais e temporárias para a organização 

do ano letivo 2020/2021, no âmbito da doença COVID-19, e outras especificidades constantes do 

presente documento.  

No presente ano letivo, as Orientações Pedagógicas para a Educação Pré-Escolar, o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais, continuarão a constituir-se como os 

documentos curriculares para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem 

de cada componente do currículo, área disciplinar e disciplina. Sem prejuízo dos princípios orientadores 

constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, a implementação destas medidas tem em 

conta os seguintes princípios:  

• O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas 

escolares específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos 

alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial; 

• A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles 

a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se 

encontrem em regime não presencial;  



• A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na 

planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços 

escolares. 

A planificação do presente documento orientador, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53-D/2020, de 20 de julho, teve por base as seguintes definições:  

• «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido 

num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente 

no mesmo local; 

• «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo; 

• «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 

alunos; 

• «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a 

presença ou intervenção daquele; 

• «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos 

trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais 

curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a 

ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e 

docentes, em torno das temáticas em estudo;  

• «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos 

interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades 

letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.  

O regime presencial será considerado como regime regra e os regimes misto e não presencial como 

exceção.  

Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a 

frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de 

ensino, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19. 

A transição entre os regimes previstos no presente documento será solicitada à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decidirá após ouvir a autoridade de saúde competente. 

A implementação deste plano fica sujeito a alterações decorrentes da avaliação dos impactos das 

medidas na evolução da pandemia. 

 

 



1. O PLANO DE E@D 

1.1. Objetivos estratégicos 

 

O atual Plano de E@D tem 4 objetivos estratégicos: 

1. Definir as adaptações necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, para que enquadre a 

modalidade de ensino a distância, independentemente do regime de funcionamento do 

Agrupamento (presencial, misto ou não presencial). 

2. Estabelecer as tecnologias para suporte à colaboração, em modo síncrono e em modo assíncrono, 

que permitam a lecionação de conteúdos curriculares, a avaliação, bem como o apoio a alunos 

com dificuldades educativas, para cada nível de ensino. 

3. Identificar as formas alternativas de contacto e de trabalho para os alunos/pais/Encarregados de 

Educação (EE) que não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação, bem como para 

os alunos com necessidades específicas e alunos doentes de risco. 

4. Elencar as formas de capacitação e de apoio ao uso de tecnologias de suporte ao ensino a 

distância. 

1.2. Princípios gerais  

 

Os princípios gerais para o sucesso do E@D são: 

• Utilização das TIC como meio de apoio às atividades disciplinares e não disciplinares, facilitadoras 

da diferenciação pedagógica e da promoção da autonomia e responsabilidade na aprendizagem 

e do sucesso educativo; 

• Planeamento das aprendizagens essenciais e da avaliação dos alunos, de forma flexível e 

diversificada, de modo a ajustar-se à coexistência/alternância dos vários regimes de 

funcionamento da Escola; 

• Estímulo ao desenvolvimento de competências digitais e de trabalho dos alunos e docentes em 

diferentes contextos; 

• Apoio e incentivo à partilha de conhecimentos dos docentes com boas práticas no uso das TIC e 

de práticas inovadoras de ensino-aprendizagem; 

• Melhoria do feedback aos alunos permitindo-lhes ter uma melhor consciência das suas 

aprendizagens e do seu desempenho ao longo do ano escolar; 

• Equilíbrio das tarefas solicitadas nas várias disciplinas, assim como do tempo destinado às 

atividades síncronas e às atividades assíncronas; 

• Comunicação clara e eficaz com alunos, pais e EE; 

• Trabalho colaborativo e interajuda entre docentes; 

• Utilização de uma única plataforma colaborativa e de comunicação;  

• Cedência de equipamentos TIC, dentro das possibilidades, a membros da comunidade com 

dificuldades de conetividade e acesso à plataforma colaborativa em uso 



1.3. Gestão e Liderança  

  

No processo de mudança para o ensino a distância é fundamental o envolvimento de todos os atores 

educativos, assumindo particular importância os que têm poder de decisão, quer os que estão na primeira 

linha de atuação (Direção e Conselho Pedagógico) quer os que desempenham cargos intermédios 

(coordenadores de ciclo, diretores de turma e coordenadores de escola). Relevantes são, evidentemente, 

os docentes e os encarregados de educação, com funções diferentes, mas importantes para uma melhor 

apropriação das ações a desenvolver. 

 

1.3.1. A Direção 

Na atual conjuntura a Direção do agrupamento tem como primeira função gerir os meios e os recursos 

disponíveis para garantir que o processo educativo continue e que os alunos prossigam as suas 

aprendizagens. Neste sentido, a elaboração deste plano E@D tem o propósito de responder a uma 

necessidade real perante uma situação adversa e de evolução imprevisível, daí ser encarado como um 

processo em construção, que será adaptado e alterado conforme as circunstâncias. 

A Direção centrará em si toda a gestão do processo, incluindo estratégias organizativas e circuitos de 

comunicação e operacionalização. Duas das principais decisões, tomadas atempadamente são: a 

promoção do teletrabalho para o pessoal docente e a introdução de serviços mínimos e rotativos para o 

pessoal não docente, tendo subjacente a ideia de garantir o funcionamento dos serviços, minorando 

riscos de propagação do Coronavírus. 

A Direção tem ainda a função de articular com os diversos parceiros (autarquia, associações de pais e 

outras) e com outras entidades que possam estar envolvidas ou chamadas a intervir neste processo.  

O Conselho Pedagógico deve estar sempre conectado e implicado no processo, na medida em que tem 

responsabilidades nas tomadas de decisão e no sucesso educativo dos alunos. 

 

1.3.2. As lideranças intermédias 

As lideranças intermédias assumem um papel essencial no plano E@D, designadamente: 

a) Os coordenadores das equipas educativas nas questões do acompanhamento e da concretização 

das orientações pedagógicas; 

b) Os diretores de turma e os coordenadores das escolas, na supervisão do trabalho a desenvolver 

no âmbito de cada conselho de turma e de cada escola do agrupamento. 

No que diz respeito ao trabalho a desenvolver falamos concretamente na articulação que deve existir 

entre os professores e entre estes e os alunos, bem como as respetivas famílias. E o referido trabalho é 

naturalmente pedagógico, mas também de acompanhamento e de apoio. É fundamental haver 

disponibilidade para informar e esclarecer e, assim, serenar e tranquilizar. 

1.4. Atribuições das estruturas de gestão e orientação pedagógica 

 

Um esquema organizativo desta dimensão não é fácil, pelo que o trabalho cooperativo, partilhado e 

corresponsabilizado é fundamental. Apresenta-se a seguir um quadro resumo sobres os diferentes 

papéis. 



 

 

Quadro resumo 

Direção 

 

• Assegurar todas as competências inerentes ao cargo; 

• Assegurar a comunicação entre toda a comunidade educativa; 

• Garantir a funcionalidade da plataforma e outros meios tecnológicos disponíveis; 

• Garantir o apoio aos docentes no âmbito do desenvolvimento do ensino à 
distância; 
 

Conselho 
Pedagógico 

 

• Atuar a nível pedagógico na transição do modelo E@D; 

• Emana as orientações pedagógicas e as recomendações adequadas aos vários 
regimes de funcionamento. 

• Acompanha a execução do Plano de E@D. 

• Identifica, promove ou propõe ao CFAE ações de formação, no âmbito do uso das 
TIC. 

• Garantir uma avaliação equilibrada e equitativa; 
 

Equipa EMAEI 

 

• Manter o apoio da sua alçada no quadro do novo modelo de ensino; 

• Garantir o acompanhamento dos alunos referenciados; 
 

Departamentos 
Curriculares 

 

• Acompanham a execução das orientações emanadas pelo CP. 

• Informam e apoiam os representantes das Áreas Disciplinares. 

• Incentivam e identificam boas práticas no âmbito do E@D. 

• Asseguram o não isolamento dos docentes e o cumprimento das tarefas 
pedagógicas e de uso das TIC, de acordo com as orientações gerais e específicas 
para o E@D. 

Coordenadores 
de Ciclo 

 

• Articular com os diretores de turma ou coordenadores de escola o desenvolvimento 
dos planos de trabalho de turma; 

• Garantir a comunicação com os diretores de turma ou coordenadores de escola e a 
recolha de elementos sobre o trabalho dos alunos; 
 

Coordenadores  
de Escola 

 

• Assegurar a comunicação com os docentes da respectiva escola e o cumprimento 
dos trabalhos definidos; 

• Assegurar que a comunicação com os alunos e encarregados de educação se 
concretize; 

• Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de 
vulnerabilidade identificadas na respetiva escola; 

 

 

 

 

 

Subcoordenadores 

 

• Define as competências essenciais a desenvolver no âmbito de cada disciplina. 

• Aplica os critérios de avaliação, adequando as metodologias, as estratégias e os 
instrumentos de avaliação quando necessário. 

• companha os docentes no cumprimento das planificações curriculares e das 
aprendizagens essenciais, garantindo um equilíbrio adequado. 

• Promove o trabalho colaborativo entre docentes, de modo a evitar sobrecarga com 
tarefas que possam ser partilhadas e uniformizando o tipo de ações a desenvolver 
com os alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Equipas 
educativas 

 

• Coordena o trabalho da respetiva equipa educativa, em função das condições de 
trabalho a distância dos alunos. 

• Assegura o planeamento conjunto (calendarização) das atividades presenciais e não 
presenciais, de forma equilibrada entre disciplinas e de acordo com o horário da turma. 
 

Diretores  
de Turma 

 

• Dá a conhecer aos EE e alunos a calendarização das atividades síncronas e 
assíncronas. 
• Acompanha o cumprimento da execução das atividades, a participação e o 
comportamento dos alunos, com informações recebidas dos outros docentes. 



• Está atento aos alunos sem acesso às TIC, com necessidades específicas, ou ainda 
noutras situações de desfavorecimento social. 
• Fornece e recebe feedback dos EE sobre a situação educativa e eventuais 
dificuldades no âmbito do E@D. 

Docentes 

 

• Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos com potencial de serem mobilizados 
no quadro de ensino à distância; 

• Desenvolver estratégias simplificadas de recolha, tratamento e avaliação do trabalho 
desenvolvido; 

• Garantir equidade e equilíbrio no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, 
atentos que devem estar ao contexto em que se encontram os alunos; 
 

Professora 
Bibliotecária 

 

• Apoiar os docentes e os alunos no âmbito da mobilização de recursos pedagógicos; 

• Facultar instrumentos facilitadores do desenvolvimento de procedimentos de 
pesquisa, interpretação, tratamento e produção de informação; 
 

SPO 

 

• Manter a comunicação e acompanhamento dos alunos sinalizados; 

• Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 

• Acompanhar à distância situações de maior vulnerabilidade; 
 

Educação Especial 

 

• Manter o apoio à distância aos alunos referenciados por parte dos docentes e 
técnicos; 

• Assegurar uma comunicação aberta com as famílias e facultar-lhes informações e 
sugestões de trabalho; 

• Articular com os docentes titulares de turma e os diretores de turma e transmitir-lhes 
informações sobre o trabalho desenvolvido; 
 

Apoios Educativos 
e  docentes com 
grande redução da 
componente letiva 

 

• Garantir o apoio à distância aos alunos referenciados com maiores dificuldades; 

• Articular com os docentes titulares de turma e os diretores de turma e transmitir-lhes 
informações sobre o trabalho desenvolvido; 

• Desenvolver um sistema de mentoria de grupos reduzidos de alunos sem 
equipamentos ou com dificuldades de estarem conectados no âmbito do ensino à 
distância; 
 

Pais e 
Encarregados de 
Educação 

 

• Garantir que os filhos desenvolvem os trabalhos propostos no ensino à distância; 

• Comunicar com a escola (docentes titulares de turma e diretores de turma) sobre o 
cumprimento ou as dificuldades relativas à execução das tarefas; 
 

1.5. Circuito da comunicação 

 

1.5.1. Circuito da Comunicação 

A comunicação é sempre muito complexa numa organização e poderá ser simplificada se os circuitos que 

se estabelecem possibilitem criar laços afetivos que unam as pessoas e que facilitem a sua envolvência 

e a funcionalidade do serviço prestado.  

Este circuito irá implicar todos os intervenientes (docentes, alunos e pais e encarregados de educação), 

não podendo ficar qualquer aluno sem um meio de contacto e um docente que os acompanhe. Os alunos 

com mais dificuldade de conexão com a escola terão um professor mentor. 

 

1.5.2. Comunicação em rede 

O circuito da comunicação tem que ser eficaz e chegar a todos os elementos da comunidade. Procura-

se criar uma rede de comunicação que permita o envio e receção de informação, a interiorização e a 



partilha. A Direção do agrupamento assume a função primeira de informar e esclarecer os diversos 

públicos-alvo, informação que pode ser mais aberta e pública ou particular e dirigida a grupos específicos.  

Mas a eficácia mede-se pela forma como a comunicação flui, pelo que é fundamental que todos estejam 

atentos e sejam corresponsabilizados no processo, para que não existam bloqueios. 

 

1.5.3.  Meios de comunicação 

A experiência da última quinzena do segundo período, que permitiu chegar a um universo de 90% dos 

alunos e famílias permite concluir que o caminho está aberto e os meios de comunicação, que se 

revelaram eficazes, continuem e possam ser melhorados.  

No presente ano letivo passa a ser possível a utilização da videochamada através da articulação da 

plataforma Moodle com a Teams. 

 

1.6. A comunidade 

A comunidade educativa teve igualmente acesso à informação, privilegiando-se as páginas Web e 

Facebook do agrupamento que funcionaram bem para a comunicação mais generalista e pública, sempre 

com um duplo intuito: informar e tranquilizar. Assuntos mais específicos serão encaminhados através dos 

docentes titulares de turma e diretores de turma.  

 

2.REGIME MISTO 
 

Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela 

doença COVID-19, a impossibilidade de o Agrupamento manter as turmas em regime presencial e não 

seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à reorganização 

dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares. 

As atividades letivas e formativas serão realizadas com recurso às metodologias consideradas mais 

adequadas, de acordo com as orientações da área governativa da educação, tendo por referência o 

disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 

6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais. 

O processo de ensino e aprendizagem desenvolver-se-á através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo; 

Desta forma, os horários serão adaptados de modo a que coexistam aulas presenciais, sessões síncronas 

e de trabalho autónomo. Caso seja necessário implementar este regime misto, a prioridade na frequência 

de aulas presenciais será dada aos alunos até ao final do 2.º ciclo, aos alunos beneficiários da ASE, 

identificados pelo Agrupamento, aos alunos em situação de risco ou sinalizados, bem como àqueles para 

os quais o Agrupamento considere ineficaz os regimes misto e não presencial. 



2.1. Horários 

As sessões presenciais e síncronas serão definidas por disciplina num total de sessões síncronas 

correspondente a, aproximadamente, 50% da carga letiva. 

2.2. Metodologias – atividades letivas e formativas 

A organização e funcionamento do regime misto serão adequados à carga horária semanal de cada 

disciplina, tendo por base, na definição dos horários dos alunos, designadamente, os seguintes 

pressupostos: 

• Privilegiar a interação direta entre os alunos e o professor; 

• Repartir a carga horária de cada disciplina entre atividades presenciais, sessões síncronas e de 

trabalho autónomo; 

• Alternar as atividades presenciais com o trabalho autónomo. 

2.3. Processo de ensino 

O Professor Titular de Turma ou os docentes, sob coordenação do respetivo Diretor de Turma, deverão 

adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as necessárias 

adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 

Os Conselhos de Docentes/Turma, no quadro das suas competências, delinearão um plano de trabalho 

de ensino misto, atendendo à realidade e ao contexto particular de cada turma. 

Os docentes devem registar, na plataforma E360, as aprendizagens desenvolvidas e as tarefas 

realizadas, assinalando a modalidade de ensino, os recursos e as ferramentas digitais utilizados no 

âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos alunos. 

O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma deverá garantir a articulação eficaz entre os docentes da 

turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, 

promovendo a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo 

às aprendizagens. 

2.3.1. Atividades presenciais 

No decurso das atividades presenciais, o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 

contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo 

local. 

2.3.2. Sessões síncronas 

As sessões síncronas serão desenvolvidas em tempo real e permitirão aos alunos interagirem online com 

os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas 

dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

2.3.3. Trabalho autónomo 

O trabalho autónomo previsto para os alunos referidos na alínea b), do ponto 17, da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, será desenvolvido mediante orientações dos 

docentes das respetivas disciplinas, podendo, caso seja possível, ser coadjuvado por uma equipa de 



docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e 

recursos digitais. 

Este tipo de trabalho será definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção 

daquele. 

2.4. Assiduidade 

Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das 

atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por 

motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas sessões 

síncronas, o professor disponibilizará os materiais/conteúdos das mesmas. 

O registo dos sumários e demais atividades desenvolvidas com os alunos, bem como da sua assiduidade, 

será realizado na plataforma E360 (de acordo com o estipulado no ponto 1.3.). 

Em todas as situações terão de ser cumpridas as regras de assiduidade e demais deveres constantes no 

Regulamento Interno do Agrupamento e no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, devendo ser observados 

os seguintes procedimentos: 

• Sempre que o aluno não compareça às aulas síncronas, ser-lhe-á marcada falta; 

• Caso a ausência seja justificada, o professor disponibilizar-lhe-á, via e-mail, ou via plataformas 

digitais, usadas no Agrupamento, os materiais/conteúdos da aula; 

• Se um aluno, impossibilitado de participar por não ter acesso a meios tecnológicos, não estiver na 

aula síncrona, será marcada a respetiva falta de presença, ainda que tal motivo seja justificativo 

da ausência, para efeito de faltas justificadas; 

• Este aluno fica obrigado a devolver os trabalhos/atividades solicitados, nos prazos e termos 

acordados com o professor; 

• A falta não será justificada, caso o aluno não cumpra com a realização/devolução dos trabalhos. 

2.5. Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva 

O apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, de acordo com o plano de trabalho 

a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o 

Professor Titular de Turma/Diretor de Turma do aluno, será assegurado em regime presencial, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

Serão, também, assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, 

na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos 

alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais. 

A EMAEI assegurará o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos 

alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares 

e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico Pedagógico. 

Ciclos Mentores Público- Alvo 



Pré-escolar Esmeralda Carvalho Apoio ao JI de S. Martinho 

Pré-escolar 
 

Teresa Cruz 2 criança JI da Ribeira,1 criança JI Quelha e 
1 criança JI Olival 

1º ciclo- Costa Narciso Machado Apoio a 2 alunos do 4º ano 

1º ciclo- Quelha Mafalda Marinho Apoio a 2 alunos do 3º e 4º ano da Quelha 

1º ciclo- Olival Paula Fernandes Apoio a alunos que necessitem 

1º ciclo- Ribeira Deolinda Natalina 
 
Andreia Correia 

Ensino@distância a 1 aluno do 4º ano 
Apoio dois alunos 1º ano 
Ensino@distância  a 1 aluno do 3º ano 

1º ciclo- S. Martinho Andreia Correia Ensino@distância a 1 aluno do 1º ano 

1º ciclo. Lage Mafalda Marinho 
Paula Fernandes 

Ensino@distância a 1 aluno do 1º ano 
Apoio a 1 aluno do 1º ano 

2º ciclo- 5º ano Ermelinda Frada 
Elisabete Carneiro 

 Alunos não conectados 
Apoio de 1 aluno do 5ºB e 1 do 5ºC 

2º Ciclo -6º ano Filomena Branco 
Elisabete Carneiro 

Alunos não conectados 
1 aluno do 6ºC 

3º ciclo- 7º ano Elisa Braga 
Ana Pinheiro 
António Caia 

Alunos não conectados 
Apoio a 1 aluno do 7.ºE 
2 alunos do 7ºD e 1 aluno do 9ºC 

3º ciclo – 8º ano Ana Pinheiro 
Sofia Marreiros 
Ermelinda Frada 
Elisabete Carneiro 

Alunos não conectados e a 1 aluno do 8.ºB 
Apoio a dois alunos (1 do 8.ºB e outro do 8.ºC) 
1 aluno do 8ºC e 1 aluno do 9ºD 
1 aluno do 8ºA 

3º ciclo- 9º ano Lígia Carvalho 
Ana Pinheiro 
Carla Eiras 
Justina Gonçalves 
Anita Costa 

Alunos não conectados 
Apoio a um aluno do 9ºB 
Apoio a um aluno do 9.ºC 
Orientação aos alunos do 9º ano 

Alunos do 
CAA 

Alda Monteiro 
Pedro Barbosa 

Aulas presenciais 

Liliana Moreira 
Liliana Lima 
Inês Almeida 
Isabel Rego 

Justina Gonçalves 
Elisabete Carneiro 
Conceição Pinto 

Mediadora Social Cátia Brás Apoio às Famílias 

Terapeuta da Fala Helena Neto Alunos que apoia (articula com os ETG/PTT/DT 

 

2.6. Funcionamento das tutorias 

No regime de ensino misto, as tutorias funcionarão, preferencialmente, de modo presencial. 

O acompanhamento dos alunos será realizado pelo professor tutor, em estreita ligação com o respetivo 

Conselho de Turma, em articulação com o programa de mentorias. 

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do Apoio Tutorial Específico serão efetuadas 

pelo Conselho Pedagógico, devendo cada professor tutor proceder à entrega de um relatório trimestral 

sobre as atividades desenvolvidas. 



3.REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais no Agrupamento, as 

aprendizagens serão desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e 

assíncronas. Para tal, adotar-se-ão as metodologias consideradas mais adequadas, tendo por referência 

o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas 

Aprendizagens Essenciais. Este regime segue as regras definidas no Plano de Ensino à Distância do 

Agrupamento: 

3.1. Carga horária das matrizes curriculares 

As sessões síncronas e assíncronas serão definidas por disciplina num total de sessões síncronas 

correspondente a 50% da carga letiva. 

O regime não presencial fará repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no planeamento 

semanal das sessões síncronas e assíncronas, que deverão respeitar os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a realizar. 

3.2. Professor Titular/Diretor de Turma/Professores 

O Conselho de Docentes/Conselho de Turma deverá adequar as opções curriculares, as estratégias de 

trabalho, o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de 

alunos, às especificidades do regime não presencial. 

O Professor Titular de Turma ou os docentes da turma, sob coordenação do Diretor de Turma, adaptam 

o planeamento e execução das atividades letivas e formativas ao regime não presencial, incluindo, com 

as devidas adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de 

todos. 

3.2.1. Registo de atividades/ Recolha de evidências 

Os docentes deverão proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas 

realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação dos alunos tendo 

em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas digitais utilizadas pelo Agrupamento e por cada 

aluno. 

3.2.2. Articulação 

O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma deverá promover a articulação entre os docentes da turma, 

tendo em vista o acompanhamento do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização proficiente 

dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens. 

3.3. Assiduidade 

Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das 

atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. 

Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar 

nas sessões síncronas, o professor disponibilizará os materiais/conteúdos das mesmas. 



O registo dos sumários e demais atividades desenvolvidas com os alunos, bem como da sua assiduidade, 

será realizado na plataforma E360 (de acordo com o estipulado no ponto 1.3.). 

Em todas as situações terão de ser cumpridas as regras de assiduidade e demais deveres constantes no 

Regulamento Interno do Agrupamento e no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, devendo ser observados 

os seguintes procedimentos: 

• Sempre que o aluno não compareça às aulas síncronas, ser-lhe-á marcada falta; 

• Caso a ausência seja justificada, o professor disponibilizar-lhe-á, via plataformas digitais usadas no Agrupamento 

(Moodle, Teams…), os materiais/conteúdos da aula; 

• Se um aluno, impossibilitado de participar por não ter acesso a meios tecnológicos, não estiver na aula síncrona, 

será marcada a respetiva falta de presença, ainda que tal motivo seja justificativo da ausência, para efeito de 

faltas justificadas; 

• Este aluno fica obrigado a devolver os trabalhos/atividades solicitados, nos prazos e termos acordados com o 

professor; 

• A falta não será justificada, caso o aluno não cumpra com a realização/devolução dos trabalhos. 

3.3.1. Sessões síncronas 

As sessões síncronas serão desenvolvidas em tempo real e permitirão aos alunos interagirem online com 

os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas 

dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

3.3.2. Sessões assíncronas 

As sessões assíncronas serão desenvolvidas em tempo não real, nas quais os alunos trabalham 

autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares 

disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação que 

lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo. 

3.4. Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva 

O apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano 

de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em 

articulação com o Professor Titular de Turma/Diretor de Turma do aluno, será assegurado em regime 

presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

Serão, também, assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, 

na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos 

alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais. 

A EMAEI assegurará o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos 

alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares 

e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico Pedagógico. 

3.5. Funcionamento das tutorias 

No regime de ensino não presencial, as tutorias funcionarão, preferencialmente, através de sessões 

síncronas. 



O acompanhamento dos alunos será realizado pelo professor tutor, em estreita ligação com o respetivo 

Conselho de Turma, em articulação com o programa de mentorias. 

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do Apoio Tutorial Específico serão efetuadas 

pelo Conselho Pedagógico, devendo cada professor tutor proceder à entrega de um relatório trimestral 

sobre as atividades desenvolvidas. 

 

4. CÓDIGO DE CONDUTA NO E@D 
 

Os docentes e alunos comprometem-se a não gravar imagens ou vozes dos alunos nem, em caso algum, 

fazer uso indevido de imagens solicitadas aos alunos, não publicando o seu conteúdo, tendo em 

consideração os princípios da licitude, lealdade, transparência, adequação, acessibilidade, pertinência e 

segurança. 

4.1. Antes das sessões síncronas 

• Tal como preconizado pelo Regime de Proteção de Dados, que prevê o respeito pela privacidade 

de alunos e professores, não é permitido qualquer uso indevido da imagem ou som dos participantes 

numa sessão/aula síncrona. 

• Todos os alunos necessitam da autorização do EE, para poder participar nas sessões/aulas 

síncronas por videoconferência. 

• Os alunos deverão, sempre que possível, usar auriculares/auscultadores. 

• O acesso às sessões/aulas deverá ser feito através da plataforma Moodle ou Teams, ou do link 

gerado na Turma/Disciplina. 

• A participação na sessão/aula deve acontecer num espaço de silêncio. 

• As sessões/aulas síncronas são momentos de aprendizagem dirigidos, exclusivamente, aos alunos, 

pelo que a colaboração dos pais e EE deve ser para que os alunos desenvolvam as atividades de 

forma autónoma e concentrada, sem que os interrompam e/ou auxiliem na concretização das 

tarefas. 

• Não é permitido divulgar o link de qualquer sessão/aula síncrona, nem a sua palavra-passe. 

• Para um correto desenvolvimento das sessões/aulas síncronas, é importante que os alunos tenham 

os materiais necessários, se apresentem com cuidado e aprumo, evitando dispersões que invalidam 

o bom funcionamento da aula. 

4.2. Durante as sessões síncronas 

• Todos os utilizadores devem respeitar os direitos fundamentais de cada pessoa, do resguardo da 

privacidade e da proteção da imagem e da identidade. 

• Nenhuma sessão/aula será gravada sem o consentimento de todos os utilizadores, constituindo 

crime qualquer gravação obtida sem essa autorização. 

• Os alunos só devem entrar na sessão/aula depois do professor e este será o último a sair. 

• O professor fará a chamada 5 minutos após o início da sessão/aula síncrona, para verificação da 

presença dos alunos, a qual será registada na plataforma E360. 



• Ao entrarem na sessão/aula síncrona por videoconferência, os alunos devem desligar o microfone 

e este apenas será ligado quando o professor autorizar.  

• Os alunos deverão ter a câmara sempre ligada nas sessões/aulas síncronas por videoconferência. 

Caso não possam, os EE deverão comunicar esse constrangimento ao Educador/Professor 

Titular/Diretor de Turma.  

• A partilha de ecrã na aula por videoconferência está reservada apenas aos professores, ou 

excecionalmente pelo aluno, quando tiver autorização do professor.  

• Os alunos que não tenham autorização de participação com câmara e som ativos, deverão interagir 

expeditamente, sempre que solicitados pelo professor, através do chat e/ou microfone.  

• Os alunos só devem utilizar o chat para colocarem dúvidas, para pedir a palavra ou interagir com o 

professor, por solicitação deste.  

• Os alunos deverão respeitar e cumprir os parâmetros – Assiduidade, Pontualidade, Comportamento 

e Participação.  

• No decorrer das sessões/aulas síncronas por videoconferência devem todos os intervenientes 

apresentar-se com vestuário equivalente ao usado na escola durante as aulas presenciais e 

contribuir para um ambiente de trabalho adequado. 

• No decorrer das sessões/aulas síncronas é expressamente proibida a ingestão de alimentos.  

• O espaço de aula em casa deve ter a menor perturbação, evitando a circulação visível pela câmara 

e sem qualquer outro tipo de equipamento que distraia o aluno (TV, consolas, etc.).  

• O incumprimento das regras para as sessões/aulas síncronas poderá implicar a exclusão do aluno 

da sessão/aula por parte do professor e respetivo procedimento disciplinar. 

4.3. Nas sessões assíncronas 

• O aluno deve organizar diariamente as suas tarefas. 

• O EE deve verificar se o seu educando realizou todas as tarefas indicadas pelos docentes. 

• O aluno deve respeitar os prazos de entrega dos trabalhos solicitados. 

• O aluno deverá entregar os trabalhos solicitados através da plataforma em uso (Moodle ou Teams), 

evitando o envio para o email institucional do professor. 

• O aluno deve realizar os trabalhos solicitados de forma autónoma, para que o professor possa 

diagnosticar aprendizagens que necessitem de eventual reforço/consolidação. 

• A avaliação formativa constitui-se como a modalidade privilegiada de avaliação no período de E@D. 

Notas Complementares: 

1. Biblioteca/Centro de Recursos 

Este serviço escolar continua a atividade através do seu blogue “Voando com os livros” 

(beebismartinhocampo.blogspot.com), proporcionando aos alunos e a toda a comunidade educativa um conjunto de 

ferramentas, recursos, sugestões e serviços, de modo a tentar responder às atuais necessidades. 

Disponibiliza-se assim, um conjunto de sítios, recursos… 

- ligações: RBE / PNL / Fundação Calouste Gulbenkian / RTP Ensina /APPs / Bibliotecas digitais / Imprensa / 

Tutoriais / Ferramentas / Educação inclusiva 



- Blogue adicional “Viajando na net” (http://viajandonanetbe.blogspot.com/) com recursos e ligações: 

bibliotecas, museus, história, geografia, ciências, físico-química, francês, língua e literatura portuguesa, direitos 

humanos, união europeia, cidadania, energias, contos, música, jogos educativos 

Para apoio e orientação às atividades de pesquisa da informação e de seleção de recursos documentais a biblioteca 

pode ser contactada através do mail:  beebismartinhocampo@gmail.com 

 

2. Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia continua a estar disponível para prestar o apoio necessário à comunidade e aos alunos que 

estavam a ser acompanhados ou outros, mesmo trabalhando à distância, com as seguintes recomendações: 

Alunos/as 

• Se precisarem de ajuda, se tiverem problemas de ansiedade, se estiverem a viver em algum ambiente 

preocupante podem contactar o Diretor de Turma ou o Serviço de Psicologia; 

 Encarregados de Educação/Pais/Professores, Pessoal Não Docente: 

• Se necessitarem de alguma informação ou ajuda em questões dentro da competência deste serviço podem 

contactar a psicóloga. 

Orientação Escolar e Vocacional 

Continuará com o trabalho já iniciado em moldes que se revelem viáveis e de acordo com o evoluir da situação 

pandémica. 

 

 

3. Acolhimento de filhos de profissionais referenciados na legislação 

A escola básica de São Martinho está referenciada como escola de acolhimento, para apoiar os filhos de 

profissionais de algumas áreas, como saúde, forças de segurança e socorro e instituições que trabalhem com 

idosos, incluindo as refeições. Este serviço deve ser solicitado á Direção do Agrupamento, que atuará em 

conformidade e gerindo os recursos disponíveis. 

 

 

Aprovação em Conselho Pedagógico de 15 de abril de 2020 
Alteração em Conselho Pedagógico de 30 de setembro de 2020 
Atualização em Conselho Pedagógico de 1 de fevereiro de 2021 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico,       

              

mailto:beebismartinhocampo@gmail.com

