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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, bem como à classificação da covid-19 como uma pandemia, o XXII Governo 

Constitucional, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus que 

têm vindo a ser ajustadas ao longo do último ano letivo. Valorizando-se a experiência nele 

adquirida na planificação e concretização nas diferentes intervenções, nos quadros de atuação 

implementados (preparação dos espaços escolares, atividades letivas e não letivas em regime não 

presencial) e nas sugestões patentes nas monitorizações realizadas ao longo do processo, o 

Agrupamento programou um Plano de Ação para o ano letivo 2020/2021, num contexto de 

imprevisibilidade de funcionamento das escolas, encarando a possibilidade da existência de 

diferentes cenários e a flexibilização na transição entre trabalho presencial, misto e não presencial, 

bem como as condições exigidas para fundamentar a transição entre estes diferentes regimes de 

trabalho. 

Dado o agravamento severo da situação epidemiológica pela doença COVID-19, e de acordo com 

o estabelecido no artigo 3.º do Decreto n.º 3-D/ 2021 de 29 de janeiro, houve necessidade de 

suspender as atividades letivas e formativas presenciais, salvaguardando todas as situações de 

alunos em situação de especial fragilidade que poderão permanecer em regime presencial.  

Será implementado o Plano de Ensino à Distância (E@D) com recurso a sessões síncronas e 

assíncronas, adaptando a carga horária semanal das matrizes curriculares, respeitando os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e promovendo a flexibilidade na execução das 

tarefas a realizar, nas metodologias de ensino e aprendizagem, nos instrumentos de avaliação e na 

recolha de evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as 

ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno.  

Neste pressuposto apresentam-se as seguintes prioridades, não invalidando todos os outros 

fatores críticos para o sucesso da ação do Agrupamento.  

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

que mitiguem as desigualdades e salvaguardando o direito de todos às aprendizagens essenciais e 

à aquisição das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 A identificação dos grupos de alunos para quem é considerado inevitável a frequência de 

aulas presenciais; 

 A planificação e concretização de atividades, oficinas, clubes e projetos, contemplando o 

regime à distância e contribuindo para a consolidação e reforço da cultura humanista, respeitando 

o lema deste Agrupamento. 
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Tendo como princípios norteadores da nossa ação estas diretrizes, tomaremos como regra que o 

ensino à distância deverá ser sempre entendido numa lógica de complemento ao ensino 

presencial, salvaguardando todos os casos que se enquadrem no N.º3, do artigo 2.º,do Decreto 3-

D/ 2021 de 29 de janeiro. 

 

“Excetuam –se…, sempre que necessário, sendo os mesmos assegurados, os apoios terapêuticos 

prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e, ainda, pelos centros de 

recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas unidades  integradas nos centros de apoio 

à aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas  medidas adicionais, 

salvaguardando -se, no entanto, as orientações das autoridades de saúde.” 

N.º3, do artigo 2.º,do Decreto 3-D/ 2021 de 29 de janeiro 

 

Apesar das experiências acumuladas do ano transato, nem estão totalmente preparados os alunos, 

nem os professores, nem foram ainda garantidas a todos as condições/conhecimentos técnicos e 

disponibilidades materiais para se conectarem e interagirem à distância, para além das didáticas 

específicas que a modalidade de ensino à distância, naturalmente, obriga. 

Assim, entendendo que a gravidade do momento que vivemos, exige novamente, que as medidas e 

estratégias a utilizar sejam realistas, pragmáticas e passíveis de surtir efeito útil no tempo e na 

substância. 

É absolutamente necessário que o Ministério da Educação, as Autarquias ou outras autoridades 

com poderes e meios para o efeito, e a própria a sociedade civil no seu todo (organizações 

sociais/empresa, etc.), disponibilizem aos alunos, nas suas residências, os equipamentos e meios 

materiais que permitam o contacto e a interação com as Escolas e os professores. 

Estamos confiantes que, dentro das possibilidades, iremos conseguir estabelecer um plano de 

atividades a realizar com os alunos, sob a forma de E@D, tendo em conta os diferentes ciclos de 

educação e ensino e que serão tão flexíveis e abrangentes nas formas de abordagem, nas 

metodologias e na utilização de plataformas, que permitam aceder a todos os alunos e que todos 

eles acedam ao currículo. 

 

#SomosTodosSolução 
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1. ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

 

1.1.Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Calendarização 

Calendarização Geral 

Início E@D 8 de fevereiro de 2021 

Final E@D  

Planificação e Implementação do E@D 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021 

 

Planificação e Implementação do E@D 

Dia Hora Reuniões (Plataforma ZOOM) 

29/01 10.00h 

Reunião da Equipa E@D 

Elaboração do Plano de E@D 

Estratégia de Implementação; 

Definição e distribuição de Tarefas. 

04/02 09.30h 
Reunião do Conselho Pedagógico 

Discussão e aprovação do Plano elaborado da Equipa E@D. 

04/02 12.00h 
Reunião da Equipa E@D 

Reformulação do Planos de E@D de acordo com as indicações do 
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CP. 

Preparação da reunião com educadores e professores. 

04/02 15.00h 

Reunião da Equipa E@D com Educadores, Professores do 1.º 

ciclo, Professores da Ed. Especial, SPO e AEC 

Apresentação do Plano de E@D 

04/02 17.00h 

Reunião da Equipa E@D com Professores dos 2.º e 3.º ciclos, 

Professores da Ed. Especial e SPO 

Apresentação do Plano de E@D 

05/02 10.00h 

Reunião da Equipa E@D com Educadores, Professores do 1.º ao 

9.º anos, Professores da Ed. Especial, SPO e AEC (Facultativo) 

Explicação do funcionamento, nomeadamente da forma de registo e 

criação de salas de aula na Plataforma EDMODO e funcionamento da 

plataforma ZOOM. 

A agendar pelos 

Coordenadores/ 

Representantes 

 

(Devem convocar a 

reunião e enviar o 

respetivo link) 

Reuniões de Grupo Disciplinar/ Dep. Pré-Esolar/ Dep. 1.º Ciclo/ 

AEC 

Reformulação/ ajuste das Planificações;  

Tipo de tarefas a enviar/propor aos alunos, com e sem acesso à 

internet (ter em consideração tarefas diversificadas de acordo com os 

diferentes meios de chegar a todos os alunos, numa educação de 

todos e para todos). 

Potenciar os recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação 

(https://apoioescolas.dge.mec.pt/) e plataformas de apoio aos 

manuais escolares. 

 

2. PLANO DE ENSINO @ DISTÂNCIA 

 

Este Plano determina os procedimentos para o ensino não presencial a partir do dia 8 de fevereiro 

de 2021. Está já determinado no Plano de Ação 2020/ 2021 que as aulas não presenciais do 1.º ao 

9.º anos sejam feitas através da plataforma EDMODO, tendo todos os alunos acesso à plataforma 

fazendo o seu registo, através do 1.º e último nome seguido do número do processo do aluno (Ex.º 

mariasilva2347). Os docentes da educação pré-escolar irão contactar os encarregados de 

educação através do correio eletrónico, apresentando sugestões de atividades para realizar em 

casa. Os professores deverão usar a sua conta de e-mail institucional com a sintaxe nome do 

professor@eb23penafiel1.pt, já criada no ano transato, para o contacto com os alunos através da 

plataforma. Os professores a exercer funções no Agrupamento pela primeira vez, este ano letivo, 

devem solicitar a sua criação, contactando a colega de TIC, Ida Mouta, através do seu e-mail 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
mailto:professor@eb23penafiel1.pt
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(idamouta@eb23penafiel1.pt). O EDMODO permite a criação de salas de aula virtuais, onde é 

possível o envio de mensagens, a disponibilização de materiais, entre outras ferramentas de sala 

de aula, economizando tempo e facilitando o ensino à distância. Cada professor, criará as suas 

salas de aula por disciplina e por turma, incluindo as AEC, como por exemplo “Matemática_5.º1”, 

“Português_5.º1”... Até ao dia 5 de fevereiro os Diretores de Turma e os Professores Titulares de 

Turma devem apoiar e verificar se todos os alunos da turma estão a conseguir aceder às salas de 

aula para que no dia 8 de fevereiro se possa dar início ao processo. Nos casos em que seja de 

todo impossível, por falta de condições das famílias, o aluno entrar na sala de aula virtual 

(Síncronas e Assíncronas), o diretor de Turma/Professor Titular de Turma deve comunicar esse 

facto à direção através do link já disponibilizado para o efeito 

(https://forms.gle/bK3VJC4pEtS73jmw7), para se tentar dar resposta (Disponibilização de 

equipamentos, SMS, telefone, correio, escola segura…). O Agrupamento irá junto da autarquia, 

entidades parceiras, Associação de Pais, Associação de Estudantes e comunidade educativa 

tentar garantir apoios que permitam fazer face aos constrangimentos identificados. 

É fundamental assegurar a prossecução do progresso de ensino e aprendizagem nos moldes mais 

ajustados e, acima de tudo, que garanta o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao 

conhecimento e à participação no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.1. Plataforma EDMODO – Trabalho Assíncrono 

O Agrupamento optou por dar continuidade ao uso da plataforma EDMODO para os alunos do 1.º 

ao 9.º anos com a constituição de salas de aula por disciplinas/ turma. Cada professor coloca as 

tarefas para os alunos realizarem cumprindo o prazo estabelecido.  

Os professores devem tirar partido dos recursos existentes, selecionando-os com base em critérios 

como: fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e disponibilidade.  

Nesse sentido, sugere-se também a utilização dos recursos das plataformas de apoio aos manuais 

escolares, pois alunos e professores já estão familiarizados com elas. Na plataforma, o professor 

deverá então indicar qual a atividade a realizar, a partir dos recursos online dos manuais, ou 

criando novos recursos, devendo criar um fórum de discussão para dúvidas, ou para a 

apresentação de trabalhos. 

 

2.2. Plataforma ZOOM - Aulas Síncronas  

As aulas síncronas serão realizadas pelos professores das várias disciplinas da turma, para todos 

os alunos de cada uma das turmas, via ZOOM. 

 

 

https://forms.gle/bK3VJC4pEtS73jmw7
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2.3. Plano de Trabalho Síncrono 

As aulas síncronas serão complementadas pelo trabalho assíncrono no EDMODO, usando o 

ZOOM com as seguintes regras de funcionamento: O professor deve criar uma conta no ZOOM 

com o seu e-mail institucional, de forma a permitir um tempo ilimitado de utilização e marcar o 

agendamento das aulas com essa conta. O convite (link) para as aulas síncronas é colocado na 

plataforma EDMODO de cada disciplina, deve ser criado como “reunião recorrente”, para que o link 

seja sempre o mesmo em todas as aulas.  

 

 Na Educação Pré-Escolar privilegiar-se-á o contacto com as famílias e as crianças, devendo 

os Educadores articularem-se entre si de forma a promover atividades adequadas ao grupo 

de crianças e que tenham a colaboração das famílias. A conta de e-mail institucional com 

domínio @eb23penafiel1.pt. e o telefone serão as ferramentas de comunicação para 

contactar os pais.  

 

 No 1.º Ciclo, tendendo à especificidade de cada turma e tendo em atenção os 

recursos disponíveis, bem como à sua distribuição, o Professor Titular de Turma 

elaborará o horário da mesma a ser enviado aos Encarregados de Educação e à 

Direção.  

 

 

Aulas Síncronas 

Professor Titular de Turma 90’ Diários 

3 Blocos de 30’ 

ou  

2 Blocos de 45’ 

Professor de Inglês Curricular 45’ Semanais 1 Bloco semanal de 45’ 

Professor de Apoio Educativo 90’ Diários 3 Blocos diários de 30’ 

Professor Educação Especial 90’ Diários 3 Blocos diários de 30’ 

Professor AEC 30’ Semanais  
1 Bloco Semanal de 30 m 

Horário habitual  

Apoios do CRI  Horário habitual  

Trabalho Assíncrono 

Trabalho autónomo diário 90’ Diários --- 
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 Nos 2.º e 3.º Ciclos, o horário das aulas síncronas corresponde ao cumprimento do seu 

horário escolar presencial. Nas aulas de 50/ 100 minutos o professor deve fazer a gestão do 

tempo de aula, entre transmissão de conteúdos e realização de tarefas por parte dos 

alunos, devendo o professor e os alunos estarem sempre online, na execução das tarefas 

propostas, para que possam tirar dúvidas em tempo útil. Desta forma evitar-se-ão tarefas 

extra aula e assim minimizar o tempo de permanência em frente ao computador.  

Os docentes devem evitar o envio de tarefas de trabalho autónomo para além das 

realizadas nas aulas. 

 

 Nos 2.º e 3.º Ciclos o horário das aulas síncronas que contemplam apoio educativo 

assessoria e/ou apoio da educação especial, corresponde ao cumprimento do seu 

horário escolar presencial, de acordo com a distribuição apresentada no quadro seguinte: 

 

Aulas Semanais das Turmas 

Tempo de aula Aula síncrona Aula síncrona 

Aulas de 50 minutos 30’ com a turma 
20’ Prof. Apoio Educativo ou 

Ed.Especial 

 

Aulas de 100 minutos 

 

50’ com a turma 
50` Prof. Apoio Educativo ou 

Ed. Especial 

 

 O professor de apoio educativo ou professor da educação especial, conforme o seu horário, 

assiste ao momento síncrono com a turma e de seguida dá continuidade ao trabalho de 

apoio/consolidação/acompanhamento na realização das tarefas assíncronas, aos alunos 

que tinham atribuídos, agendando uma aula síncrona. 

 

 A planificação deste trabalho é feita colaborativamente com o docente da disciplina. O 

agendamento deverá ser comunicado aos Diretores de Turma, para que possam enviar aos 

Encarregados de Educação. 

 

 O trabalho síncrono dos Apoios Educativos/ Tutorias e SPO em contexto externo à sala de 

aula, corresponde ao cumprimento do horário já estabelecido para estes apoios. O 

agendamento destas sessões deverá ser comunicado ao Diretor de Turma, pelos 

docentes/técnicos responsáveis, para que o possa enviar aos Encarregados de Educação. 

Caso se verifique mais adequado, dadas as especificidades de cada aluno, estes apoios 
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poderão ser prestados presencialmente, sendo articulada esta situação com o Encarregado 

De Educação. 

 

 O Apoio prestado pelos docentes de Educação Especial, no âmbito da área curricular DPS 

(alunos com medidas adicionais, alínea b)) será de acordo com o horário curricular 

existente, para os alunos que acompanham o E@D em casa , com o agendamento das 

sessões síncronas a ser enviado para os Diretores de Turma. 

 

 O Apoio prestado aos alunos de Medidas Adicionais, que não tenham condições para 

acompanhar o E@D em casa, será contemplado presencialmente na escola sede e 

assegurado pelos docentes da Educação Especial e outros recursos que venham a ser 

necessários. 

 

 Os recursos/horários a determinar para estes alunos serão elaborados conforme as 

necessidades, ficando a EMAEI e a Equipa do E@D responsáveis pela elaboração destes, 

assim como, por garantir a continuidade da implementação das medidas 

educativas/recursos definidos para os alunos nos seus RTP/PEI. 

 

 Para os alunos com medidas adicionais, que estejam na modalidade de ensino presencial 

na escola sede, os professores das disciplinas enviarão as tarefas propostas, para o email 

da EMAEI. Será designado um elemento permanente desta equipa como responsável por 

articular com os professores que irão acompanhar estes alunos presencialmente, na 

realização das mesmas. 

 

As aulas serão sumariadas, de acordo com o horário das turmas, registando o trabalho 

desenvolvido. No início da cada aula, os alunos devem marcar presença através do chat (bate 

papo) com a identificação do número seguido 1.º e último nome. Cada professor deve guardar o 

Chat (bate papo) de cada aula como forma de monitorizar a presença dos alunos. 

 

 

2.4. Plano de Trabalho Assíncrono 

Para além do trabalho síncrono, o docente da turma poderá propor aos seus alunos a realização de 

tarefas ou atividades na sala de aula da disciplina/ turma, com tempos definidos para cada 

atividade, sem recorrer ao pedido de impressão de documentos aos alunos.  

Durante a aula síncrona o professor deve definir com os alunos os trabalhos a realizar e definir o 

modo e o prazo de entrega.  
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Os professores deverão estar disponíveis no EDMODO para apoiar o trabalho autónomo dos 

alunos e responder às dúvidas que existam.  

No entanto o trabalho assíncrono, como já referido, deve ser evitado de forma a minimizar o tempo 

de permanência em frente ao computador. 

Os professores das AEC também disponibilizarão materiais na sala de cada turma. 

 

2.5. Plano de Trabalho Educação Inclusiva – EMAEI 

No âmbito do Plano de E@D do Agrupamento, determina-se que as medidas previstas abrangem 

os princípios explanados na Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020: 

1. 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. 

 

2. As atividades a realizar são efetuadas na própria escola para os alunos: 

i) Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

ii) Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens; 

iii) Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. 

No âmbito da organização das atividades letivas e formativas, o apoio aos alunos para quem foram 

mobilizadas medidas adicionais, de acordo com o plano de trabalho estabelecido pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em articulação com o educador, com o 

diretor de turma ou com o professor titular de turma do aluno, será assegurado em regime 

presencial, caso se verifique ineficaz o ensino à distância, salvaguardando-se as orientações das 

autoridades de saúde: 

1. São assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à 

Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por 

técnicos do CRI, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas 

adicionais. 

 

2. A EMAEI deve assegurar, em articulação com o Centro de Recursos TIC para a Educação 

Especial (CRTIC), 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. 
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2.6. Plano de Ação da Biblioteca Escolar e Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário 

O Plano de Ação da Biblioteca Escolar e o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário do E@D, seguem em anexo a este plano (anexo I e II). 

 

2.7. Regras de Etiqueta nas aulas Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Monitorização 
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No sentido de permitir a monitorização do plano de E@D, posteriormente serão elaborados 

formulários a aplicar aos docentes, alunos e encarregados de educação de forma a monitorizar o 

seu grau de satisfação com o E@D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SomosTodosSolução 

 

Penafiel, 04 de fevereiro 2021 
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ANEXO I 

Plano de Ação da Biblioteca Escolar - E@D 
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ANEXO II 

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

 

 

 

 

 

 

 


