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 PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA (Plano E@D) 

 

1. Introdução 

A situação de pandemia provocada pela Covid-19 determinou a suspensão das atividades letivas 

presenciais e a sua continuação à distância, procurando que todas as crianças e todos os alunos 

continuem a realizar aprendizagens e a desenvolver competências. 

Com o presente plano, pretende-se orientar o trabalho dos docentes e dar as respostas mais adequadas 

às características da comunidade escolar, tendo em conta os objetivos estabelecidos no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, bem como os princípios 

existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no 

âmbito da educação inclusiva.  

De acordo com o Roteiro para a implementação do Plano Ensino à Distância, publicado pelo ME, serão 

tidos em conta oito princípios orientadores: Mobilizar para a Mudança, Comunicar em Rede, Decidir o 

Modelo de E@D, Colaborar e Articular, Definir as Metodologias de Ensino, Selecionar os Meios 

Tecnológicos de E@D, Cuidar da Comunidade Escolar e Acompanhar e Monitorizar. 

 

2. Estratégias de gestão e liderança 

No processo de mudança para o E@D, é fundamental o envolvimento de todos os atores educativos na 

tomada de decisão.  

 

2.1. Atribuições da Direção 

a. Procurar dotar todos os alunos de meios tecnológicos; 

b. gerir a comunicação; 

c. articular com as várias estruturas e parceiros; 

d. garantir os procedimentos necessários à implementação do plano. 

 

2.2. Atribuições do Conselho Pedagógico 

a. Aprovar o Plano de E@D; 

b. reformular e ajustar o Plano de E@D sempre que necessário; 
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c. acompanhar a concretização das orientações pedagógicas. 

d. promover a entreajuda, o apoio, a partilha e o trabalho colaborativo entre professores; 

e. aprovar os critérios de avaliação do ensino à distância. 

 

2.3. Atribuições dos Coordenadores e Subcoordenadores 

a. Nomear um responsável de ano (se possível, com competências informáticas) com quem 

preferencialmente articula; 

b. garantir a articulação entre docentes, por ano de escolaridade, na elaboração da planificação 

das atividades (objetivos a alcançar, tarefas a realizar pelos alunos, escolha de recursos, 

instrumentos de avaliação); 

c.  propor um novo processo de avaliação ajustado às práticas pedagógicas de ensino à distância; 

d. acompanhar e apoiar a concretização das orientações pedagógicas. 

 

2.4. Atribuições do Diretor de Turma /Professor titular de turma do 1º ciclo 

a. Identificar os alunos sem meios tecnológicos e reportar à Direção; 

b. criar a Classroom da sua turma, organizar e inscrever professores e alunos; 

c. articular com professores e alunos; 

d. gerir o trabalho semanal da turma; 

e. colocar o plano semanal da turma no Classroom, às 6ª feiras; 

f. promover a motivação dos alunos; 

g. contactar com os Encarregados de Educação;  

h. contactar com os alunos da sua Direção de Turma, com regularidade semanal, por 

videoconferência; 

i. agendar as reuniões do Conselho de Turma, por videoconferência (através da ferramenta 

Hangouts Meet ou Zoom). 

 

2.5. Atribuições da equipa de apoio tecnológico 

a. Elaborar guiões de utilização das ferramentas informáticas; 

b. apoiar os professores na utilização da plataforma; 
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c. divulgar outras ferramentas tecnológicas; 

d. dar resposta a situações emergentes de natureza tecnológica. 

⮚ Integram a equipa os seguintes docentes: 

o Daniela Frade 

o Célia Sousa 

o Paula Pinheiro 

o Sarah Serra 

  

3. Comunicação 

Toda a informação deve ter um sentido vertical/hierárquico e em rede, ou seja, devem os professores 

solicitar a informação necessária ao respetivo subcoordenador/coordenador de DT e fazer circular a 

mesma nos canais usados regularmente a quem depende de si. 

a. As informações gerais são divulgadas pela Direção através da página do Agrupamento 

(http://nsite.aerdl.eu/) e enviadas às Associações de Pais e Encarregados de Educação; 

b. os Encarregados de Educação contactam o Diretor de Turma / Professor Titular de Turma dos 

seus educandos através do correio eletrónico anteriormente usado; 

c. os Representantes de Pais e Encarregados de Educação (REE) constituem um apoio ao  Diretor 

de Turma no esclarecimento de dúvidas de caráter geral que surgem aos Encarregados de 

Educação; 

d. os alunos comunicam com o seu Diretor de Turma através do email indicado por este. A 

comunicação dos alunos com os restantes professores deverá estabelecer-se através da 

Plataforma Classroom e de videoconferência.; 

e. a comunicação do trabalho de uma determinada disciplina deverá ter como suporte a 

plataforma Classroom da Google de cada turma. É através desta plataforma que deverão ser 

atribuídas as tarefas aos alunos e, de igual forma, deverá ser dado o respetivo feedback; 

f. os docentes comunicam entre si por email institucional e/ou videoconferência; 

g. as psicólogas podem ser contactadas por email a divulgar pelo Diretor de Turma. 

 

4. Modelo de ensino à distância 

Desconhecendo-se a data em que o ensino presencial voltará a ser o registo normal do processo de 

ensino aprendizagem, cabe os professores garantir a consolidação das aprendizagens dos alunos e 

http://nsite.aerdl.eu/
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avançar para novas aprendizagens. Para a sua concretização deverão ser planeados os meios e os 

instrumentos necessários para um acompanhamento síncrono e assíncrono das aprendizagens e garantir 

que há informação de retorno, numa perspetiva formativa.  

 

4.1. Pilares do Plano de Ação  

● Todas as crianças e todos os alunos devem continuar a realizar aprendizagens e a desenvolver 

competências. 

● As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a 

apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão, o trabalho autónomo e a entreajuda. 

● A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias 

disciplinas. 

● A plataforma a usar no AERDL é a Classroom do Google.  

 

   4.2. Plano de Ação  

a. Os professores deverão planificar, em trabalho colaborativo, interpares, em cada 

Subdepartamento, os conteúdos, as estratégias e os recursos que permitam lecionar à distância. 

b. O horário semanal das turmas constitui-se como o referencial para o trabalho a ser desenvolvido 

pelos alunos: 

I. de forma flexível (nas tarefas atribuídas)  

II. de forma fixa (contacto por videoconferência) 

c. Cada Turma tem um horário, que contempla um contacto semanal /quinzenal de cada professor 

com a turma, de preferência através de videoconferência (horário fixo – momento síncrono), 

para esclarecimento de dúvidas e auscultar o sentimento dos alunos face ao processo de 

aprendizagem (atividades, carga de trabalho, instruções, etc.). 

d. No 1º ciclo, cada turma tem um horário que contempla dois contactos semanais com o professor 

da turma através de videoconferência (horário fixo - momento síncrono) para esclarecimento 

de dúvidas e auscultar o sentimento dos alunos face ao processo de aprendizagem (atividades, 

carga de trabalho, instruções, etc.). Para os restantes professores é contemplado um contacto 

semanal (professor de inglês, por exemplo). No contacto semanal, a turma poderá ser dividida 

em grupos.  
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e. Sessões de videoconferência: 

I. devem ser realizadas com recurso à aplicação Hangouts Meet  da Google ou ao Zoom; 

II. todos os docentes do mesmo CT devem usar a mesma aplicação de videoconferência, 

para evitar dispersão nos alunos e encarregados de educação; 

III. devem ter uma duração entre 15 minutos e 60 minutos; 

IV. As disciplinas com Exame Nacional podem ter dois contactos semanais fixos, através 

de videoconferência. 

f. Cabe a cada professor do conselho de turma/ professores titulares/ educadores colaborar na 

elaboração planificação do trabalho semanal.  

g. Esta planificação deve ser colocada na Classroom na 6ª feira anterior. 

h. Todas as atividades propostas aos alunos devem estar redigidas de forma clara, adequadas ao 

nível etário e ao ritmo de aprendizagem e mencionarem os materiais de apoio à sua realização. 

i. Os trabalhos propostos aos alunos devem incluir o prazo de devolução, se for o caso. 

j. Cada disciplina deve solicitar a devolução de apenas um trabalho por semana.  

k. Os trabalhos referidos no ponto anterior deverão ser corrigidos pelo professor e deverá ser dado 

feedback dos mesmos.  

l. Devem ser planeadas medidas universais de apoio à distância para os alunos a que no 2º Período 

continuaram a ter Plano de Implementação das Medidas Universais de Suporte à Aprendizagem 

e Inclusão. 

m. Registar o sumário no inovar, bem como eventuais comunicação para o encarregado de 

educação. 

n. Os professores de apoio do 1º ciclo devem, em articulação com o professor titular da turma, 

preparar atividades para os alunos que apoiam. 

o. Os professores de Educação Especial, em articulação com o professor titular de turma/conselho 

de turma, devem contribuir para a elaboração do plano de trabalho dos alunos que 

acompanham e dos respetivos materiais de trabalho. 

p. As psicólogas devem apoiar a comunidade educativa na concretização do plano e dar resposta 

a situações emergentes de natureza psicopedagógica. 

q. No processo de ensino e aprendizagem deve ser utilizada a plataforma CLASSROOM da Google, 

que requer alguns procedimentos sequenciais a realizar pelo DT ou secretário: 

I. Criação da turma e das disciplinas 

II. Criação equipas de professores e inscrição dos alunos. 



 
 
 
 

 

Plano de ensino à distância do Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor                                                6 
 

III. Informar alunos das credenciais de acesso à plataforma. 

r. O Conselho de Turma reúne por videoconferência nos dias 14 e 15 de abril,  para conceber o 

plano de trabalho da turma e sempre que necessário para fazer um ponto da situação e ajustes 

necessários. 

s. Após as reuniões de Conselho de Turma, o Diretor de Turma deve agendar a 1ª reunião com a 

turma (com recurso à aplicação decidida pelo conselho de turma: Hangouts Meet ou Zoom), 

para explicar como irá decorrer este ensino à distância.  

t. No primeiro dia de aulas do 3º período, o Diretor de Turma / professor titular de turma deve 

informar os Encarregados de Educação do plano de ensino à distância adotado para o 3º período.  

 

Sugestões de concretização 

- Selecionar materiais em plataformas de aprendizagem à distância, por exemplo da Escola 

Virtual ou criar materiais relacionados com os tópicos: vídeos curtos de apresentação de 

conteúdos – dos próprios professores ou de outros professores (5 a 15 min.), apresentações 

(podem incluir áudio), artigos (PDF ou URL) ou conteúdos interativos. 

- Criar diferentes tipos de atividades motivadoras e de avaliação: testes, trabalhos, fóruns de 

discussão, problemas, análise de texto/casos, tarefas colaborativas. 

- Sempre que possível, é desejável a promoção de projetos/trabalhos/situações de avaliações 

interdisciplinar que envolvam várias disciplinas/componentes (ex: questões-problema, estudos 

de caso, projetos, entre outros). 

- Em cada subdepartamento, os professores, para cada ano de escolaridade/disciplina, poderão 

criar uma pasta partilhada, para colocar o material útil para as aulas (sites, links, vídeos). 

 

5. Monitorização 

Para a monitorização é necessário o contributo de todos, através da partilha de informação organizada 

e de acordo com os prazos recomendados. 

A recolha de informação será feita quinzenalmente e, pontualmente, ao longo do processo de 

implementação do plano E@D. 

A operacionalização deste processo requer registo dos sumários no Inovar e o preenchimento dos 

questionários disponibilizados via email. 
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5.1. Atribuições da Equipa de Monitorização: 

a. Monitorizar a inclusão de todos os alunos, recolhendo informações sobre a existência de 

contactos diários; 

b. registar os mecanismos de apoio a alunos sem computador e ligação à internet que foram 

implementados; 

c. registar a disponibilização dos meios tecnológicos; 

d. apurar a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

e. recolher sugestões de melhoria do plano junto de alunos, docentes, encarregados de 

educação e associações de Pais e Encarregados de Educação. 

⮚ Integram a equipa: 

o Joana França 

o Francisco Fonseca  

o Paulo Gomes 

o Susana Rodrigues  

 

DOCUMENTOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE E@D: 

1. Tutorial_Classroom_ DT 

2. Tutorial_Classroom_ professor 

3. Tutorial_Classroom_ aluno 

4. Tutorial Hangout Meet 

 


