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Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário - E@D 

Levando em consideração o E@D a ser implementado, assim como o respetivo plano de ação do 

Agrupamento, será dada a continuidade ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário (PDPSC), com as seguintes alterações: 

1.º ciclo – 4.º anos 

 Quinzenalmente, serão disponibilizados guiões de atividades/dinâmicas, com os respetivos 

objetivos e conteúdos, previamente definidos, para que os professores/família possam 

realizar junto dos alunos/educandos, de caracter facultativo.  

 Estes documentos estarão publicados na Edmodo, no grupo PDPSC para todos os alunos 

do 4.º ano. Este grupo, será dividido por pequenos grupos, correspondendo cada um a 

respetiva turma (para comunicações internas). 

 Em caso de necessidade será agendada sessão síncrona, podendo reportar essa 

necessidade para pdpsc.dafg@eb23penafiel1.pt. 

 Estarão disponíveis os seguintes meios de comunicação para que possam ser esclarecidas 

as dúvidas que surgirem, dar apoio na realização das atividades/dinâmicas: 

 Mensagens Edmodo (escrever para PDPSC) - em caso de dúvidas quanto às 

atividades. 

2.º e 3.º ciclos 

As sessões irão decorrer com a mesma periodicidade que no ensino presencial (quinzenalmente), 

havendo alterações na dinâmica das atividades, dado que estas passarão a ser implementadas 

online. Nessas aulas síncronas também estará presente um dos psicólogos do Agrupamento, tal 

como previsto no plano. 

Todos os ciclos 

Como forma de promover reflexão sobre algum tema em específico ou situação pessoal que seja 

do interesse/preocupação de algum aluno, professor ou família e que possa ajudar no 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário, serão disponibilizados os seguintes meios de 

comunicação, respeitando e garantindo sempre as questões de confidencialidade: 

 E-mail – pdpsc.dafg@eb23penafiel1.pt  

 Formulário - https://bit.ly/ReflexaoPessoal         
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