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INTRODUÇÃO 

 

Após a aprovação, pelo Conselho de Ministros, de um novo conjunto de medidas 

extraordinárias de resposta à situação epidemiológica originada pelo novo Coronavírus-

COVID-19, a metodologia de ensino permanecerá, até ao final do ano letivo – 26 de 

junho, no modelo de ensino não presencial, com recurso às metodologias digitais.   

O terceiro período inicia-se no dia 14 de abril, com o ensino à distância - E@D, 

mantendo-se, assim, suspensas as atividades letivas presenciais nas escolas para todos os 

alunos do Pré-escolar ao 10º Ano.  

As aprendizagens são desenvolvidas com recurso a diferentes suportes tecnológicos, 

principalmente o Moodle, a plataforma Teams e Escola Virtual. 

A partir de dia 20 de abril, estará disponível um conjunto suplementar de recursos 

educativos, com a transmissão televisiva na RTP2 – Pré-escolar e RTP Memória – 1.º, 2.º 

e 3.º ciclos, de conteúdos pedagógicos, designado - #EstudoEmCasa.   

Para o 11.º e 12.º anos e nos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 

secundário, pode o Governo, mediante decreto-lei, determinar a retoma das atividades 

letivas presenciais, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional, mantendo-se 

apenas as restantes disciplinas em regime não presencial. 
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Modelo de Ensino à Distância 
 

As metodologias de ensino a adotar são diversificadas, tendo em conta os níveis de 

ensino, procurando encontrar respostas que contemplem múltiplos recursos numa 

perspetiva integradora e inclusiva. Pretende-se que os alunos desenvolvam 

conhecimentos e capacidades tanto ao nível da consolidação de conteúdos como em 

novas abordagens. O trabalho autónomo, o desenvolvimento pessoal, a colaboração com 

as famílias e a constante supervisão do professor são as bases para a implementação de 

uma nova forma de ensinar e aprender.   

  

Pré-escolar:  

• As atividades são de carácter prático e interativo entre Encarregado de 

Educação/Criança/Educadora e são disponibilizadas duas vezes por semana pelas 

educadoras aos Encarregados de Educação, via email.  

• Poderão ser organizados grupos de pais no Facebook, WhatsApp, para partilha de 

atividades e materiais.  

• Deverão ser acompanhadas as transmissões televisivas na RTP2, que ocorrem às 

9:00h. 

 

 1º Ciclo:  

• Semanalmente os professores elaboram o plano de trabalho a enviar aos 

encarregados de educação via email, a cada sexta-feira para a semana seguinte. O 

plano integra as atividades disponibilizadas na TV e as propostas pelo 

professor para cada ano de escolaridade.   

• As atividades assíncronas contemplam múltiplos recursos de aprendizagem de 

forma a incluir todos os alunos (livros, fichas de trabalho, Escola Virtual, 

plataformas de aprendizagem, Youtube...).  

• Semanalmente haverá atividades síncronas com os alunos de modo a estabelecer a 

comunicação e o contacto professor/turma/alunos.  

• Atendendo ao nível de ensino e ao nível etário dos alunos a forma de estabelecer o 

contacto síncrono poderá ser de diferentes formas (Zoom, grupo privado no 

Facebook/WhatsApp, Skype, contacto telefónico...).  

• Sempre que haja constrangimentos na comunicação com um aluno/EE através de 

meios digitais, as atividades serão disponibilizadas em suporte de papel, de modo a 

que o EE as possa recolher na escola de acolhimento.  
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• O horário da turma foi reformulado de modo a integrar as atividades na TV com 

as das diferentes disciplinas; procedeu-se também a um ajuste no número de 

disciplinas diário, mantendo-se diariamente blocos nas disciplinas de Português e 

Matemática em conjunto com uma outra disciplina.  

• Os professores dos Conselhos de Ano reúnem-se semanalmente via Teams para 

preparação das tarefas da semana seguinte.  

• Cada professor titular de turma organiza um portfólio digital (pasta ou 

outra forma) para cada aluno onde constem as evidências do trabalho realizado.  

 

2º e 3º Ciclos:  

• Os horários foram adaptados e contemplam sessões assíncronas e síncronas, com 

recurso a suportes físicos e diferentes suportes tecnológicos (Moodle, TEAMS ou 

outro meio acordado entre os docentes da turma e os alunos/Encarregados de 

ducação) e o #EstudoEmCasa disponibilizado na RTP Memória. Os horários são 

disponibilizados pelos Diretores de Turma no Teams e/ou enviados aos 

Encarregados de Educação.  

• Sempre que possível os horários têm a seguinte mancha horária (diária): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Estudo em casa (TV) Aula Síncrona   

08:50-
09:30 

 2.º Ciclo       

09:40-
10:10 

 9.º ano, 7.º e 8.º ano (alguns dias)                

10:20- 
10:50 

 2.º Ciclo; 7.º e 8.º ano (alguns dias)        

11:00- 
11:30 

 9.º ano          

11:40- 
12:10 

2.º Ciclo  7.º e 8.º ano 

12:20-
12:50 

2.º Ciclo  9.º ano          

13:00-
13:30 

Estudo em casa (TV) - PLNM 

  

14:00-
14:30 

7.º e 8.º ano 2.º Ciclo (alguns dias) 

14:40-
15:10 

7.º e 8.º ano 2.º Ciclo (alguns dias) 

15:20-
15:50 

3.º Ciclo  7.º e 8.º ano (alguns dias) 

16:00-
16:30 

9.º ano 7.º e 8.º ano (alguns dias) 

16:40-
17:10 

9.º ano;  

17:20- 
17:50 

9.º ano  
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• As sessões síncronas têm a duração de 30 min. 

• Constam também do horário dos alunos, dois momentos em comum com o Diretor 

de Turma. 

• Para além das aprendizagens síncronas e do #EstudoEmCasa, os alunos desenvolvem 

trabalho autónomo, realizando as tarefas solicitadas pelos professores. 

• Os professores e os alunos continuarão a recorrer às plataformas que já utilizavam 

(Moodle, email, etc,) ou ao próprio Teams, para esclarecerem dúvidas e corrigirem 

trabalhos.  

• Será também entregue um horário aos professores, onde só estão assinaladas as 

sessões síncronas e as emissões do #EstudoEmCasa, das disciplinas que lecionam.  

 

Ensino Secundário  

• Nos horários já existentes, são assinaladas as sessões síncronas, que devem ser de 

pelo menos 30 minutos. Estas sessões devem ocorrer em 50% das aulas semanais, 

nos casos de disciplinas sujeitas a exame e 30% no caso das outras disciplinas. 

• Nos restantes tempos da disciplina, os alunos desenvolvem trabalho autónomo, 

realizando as tarefas solicitadas pelos professores. 

• Os professores e os alunos recorrem às plataformas que já utilizavam (Moodle, 

email, etc,) ou ao próprio Teams para esclarecerem dúvidas e corrigirem 

trabalhos.  

 

Ensino Profissional  

• As aulas do ensino secundário profissional mantém os horários que estavam já 

definidos quando as aulas se realizaram presencialmente. 

• Os alunos e os professores estão disponíveis, no Teams, para uma sessão síncrona 

em pelo menos 1/3 das aulas da semana. Essa sessão que tem a duração 

aproximada de 30 minutos, já se encontra proposta nos horários disponibilizados. 

• No caso de não ser possível estar presente/disponível no horário da turma, deverá 

o professor tentar permutar (sessão síncrona) ou marcar novo horário para sessões 

assíncronas. 

• Deve ser indicado um prazo final para entrega de trabalhos, sendo que devem ser 

indicados prazos intermédios sempre que se justifique.  

• As evidências: trabalhos finais, fichas, kahoot, devem ficar arquivados na 

plataforma 365 no conselho de turma do aluno), porque estes têm que estar 
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devidamente arquivadas para assegurar a existência e preservação das evidências 

documentais associadas às tarefas e horas desenvolvidas pelos formandos. 

• Após serem validados os trabalhos os mesmos serão transformados em horas 

presenciais dos formandos. (anexo 1)  

• As atividades desenvolvidas tem que obrigatoriamente ser registadas na 

assiduidade dos formadores. (anexo 2) 

• Deve ser preenchida a planificação semanal por disciplina e módulo e colocada na 

pasta planificações. (modelo de planificação) 

• Relativamente aos 1º e 2º anos poderão propor a alteração da Planificação para 

lecionarem módulos que considerem ser mais fáceis de dar nas atuais 

circunstâncias. Caso, optem por esta situação devem indicar essa alteração, à 

Direção para que esse módulo passe a constar na estrutura do curso e possa estar 

disponível aquando da escrita dos sumários. 

• No curso de desporto, nas disciplinas da componente técnica, alem do 

especificado no ponto anteior, podem ainda,  por forma a permitir que os alunos 

possam realizar a componente prática dos módulos,  deixar módulos por concluir. 

Devem, no entanto, cumprir a carga horária da disciplina, pelo que irão leccionar 

mais módulos do que os que inicialmente estavam planificados.  

• Relativamente ao 2º Ano podem aumentar o nº de módulos a lecionar a algumas 

disciplinas de forma a que para o ano fique uma maior disponibilidade para que os 

alunos realizem a FCT. 

     Formação em Contexto de Trabalho 

• Na impossibilidade de se realizar a FCT, esta deve ser substituída por Prática 

Simulada.  

Entrar em contacto com as entidades de estágio e verificarem: 

o Se estão ou não disponíveis para realizarem teletrabalho  

▪  Se sim solicitar que enviem, as tarefas/atividades a serem 

realizadas;  

▪ Se não, enviar uma declaração onde atestam dessa impossibilidade. 

Neste caso, avançamos para a prática simulada. 

 

 

file:///C:/Users/asus/Desktop/19-20/Orientações_associadas_ao_Financiamento_Cursos_profissionais_e_CEF_e_formação_de_adultos_/FAQ_Anexo%20I%20-%20Assiduidade%20do%20Formando.pdf
file:///C:/Users/asus/Desktop/19-20/Orientações_associadas_ao_Financiamento_Cursos_profissionais_e_CEF_e_formação_de_adultos_/FAQ_Anexo%20I%20-%20Assiduidade%20do%20Formador_PROF_CEF.PDF
file:///C:/Users/Helena%20Coutinho/Downloads/planificação%20semanal.docx
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    Prática Simulada 

• Em virtude, de a maioria das entidades, ainda que informalmente, já ter indicado 

a sua indisponibilidade para o envio de tarefas, deverá o professor responsável 

pela FCT enviar tarefas para semana, compreendida entre 20 e 24 de abril, de 

forma a ocupar as horas  referentes a essa semana. 

• No pressuposto, que as entidades não estarão disponiveis para o teletrabalho, 

devem ser preparadas um conjunto de atividades que ocupe 100 horas – que 

corresponde ao prazo compreendido entre 20 de abril e 8 de maio.  

• Os DC vão elaborar um parecer para justificar do conjunto das 400 horas que 

deveriam ser realizadas em FCT, qual o nº máximo de horas que é profícuo para 

os alunos, realizem em Prática simulada. 

• Antes do final desse período ajustar-se-ia o nº total de horas a realizar, e se há ou 

não a possibilidade dos alunos realizarem algumas horas em teletrabalho. 

Prova de Aptidão Profissional 

• No caso das Provas de Aptidão Profissional que estavam depentes da realização da 

atividade ESMA-Pro e /ou outras atividades a decorrer durante a FCT, nas 

entidades de acolhimento, e que em principio já não se irão realizar,  deverão os 

professores orientadores da PAP, dar indicações aos seus alunos relativamente às 

atividades e/ ou tarefas que as substituem.  

• Caso, não faça sentido a atribuição de atividades/ tarefas de substituição, os 

alunos não deverão ser prejudicados na sua avaliação, reformulando as 

pontuações a serem atribuídas a cada item. 

• A manterem-se as condições existentes até à data as PAP´s serão apresentadas 

recorrendo ao Teams no período compreendido entre 20 e 31 de julho. 

PIEF  
 

• A Equipa Técnico-Pedagógica do PIEF verificando que existem poucos alunos com 

computador e como o acesso à internet nem sempre é viável, adotou os 

procedimentos referidos a seguir. 

• Todos os alunos têm Facebook, e como já existe um grupo designado PIEF 

Almeirim, onde são colocados trabalhos que são feitos ao longo dos anos pelos 

alunos pediu-se para acederem a esse grupo e são feitos contactos através do 

Messenger, onde foram criados quatro grupos com cada uma das turmas, e 

também do Moodle.  
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• Para as duas Turmas de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico os professores preparam 

tarefas possíveis de serem realizadas quer no computador e/ou telemóvel. As 

tarefas são enviadas pelos professores para o Professor de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, para que este elabore um horário semanal, sendo mais fácil porque é o 

professor comum a todas as disciplinas. O escalonamento das atividades é enviado 

para a Diretora de Turma, para que diariamente sejam disponibilizadas as 

atividades através do Messenger. A Diretora de Turma e o Professor de 1.º Ciclo 

do Ensino Básico estão diariamente com acesso ao Messenger para dar o apoio 

necessário aos alunos e tirar todas as dúvidas que vão surgindo. 

• Para as duas turmas de 3.º Ciclo do Ensino Básico, os professores enviam para o 

Moodle as tarefas /atividades e o Diretor de Turma vai organizando-as de modo a 

que os alunos acedam quer por computador, quer por telemóvel. As tarefas são 

disponibilizadas diariamente e posteriormente avaliadas pelos respetivos 

professores das disciplinas.  

• À sexta-feira é pedido aos alunos para fazerem uma reflexão sobre o desempenho 

da semana e também fazerem a sua auto-avaliação. 

 
Professores  

• Os professores fazem o acompanhamento dos alunos, com vista a que todos tenham 

um acesso equitativo às aprendizagens.  

• Nas situações em que não seja possível ao aluno o acesso ao conteúdo das sessões 

síncronas deve o professor disponibilizar atividades para a realização de trabalho 

orientado e autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o desenvolvimento 

das aprendizagens planeadas. 

• O Diretor de Turma, coordena o planeamento e execução das atividades letivas 

adaptadas ao regime não presencial, incluindo, as medidas de apoio definidas para 

cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 

• Caso os alunos não tenham acesso às plataformas digitais, o Diretor de Turma 

deverá informar a Direção e informa os Encarregados de Educação ou os próprios 

alunos para que regularmente se dirijam à escola para recolherem e entregarem as 

tarefas. 

• Semanalmente os professores elaboram um plano de trabalho. O plano deve ser 

preenchido num documento global da semana, colocado na plataforma 365.  
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• As tarefas propostas devem corresponder aos tempos letivos semanais e adequadas 

ao facto de as aprendizagens serem realizadas em regime não presencial. (Modelo 

de Planificação) 

• Os professores recolhem as evidências do trabalho dos alunos, sendo estas 

elemento de avaliação do aluno. 

• No próprio dia devem preencher-se na plataforma Giae, os sumários que deverão 

corresponder aos conteúdos lecionados e/ou tarefas solicitadas. No ensino básico 

esse preenchimento é efetuado ao longo da semana, de forma a corresponder às 

atividades desenvolvidas.  

• Os professores que em casa não disponham de condições para fazerem um ensino à 

distância devem deslocar-se à Escola Secundária da Marquesa de Alorna, onde será 

disponibilizada uma sala. 

 

Assiduidade 

• Os alunos, desde que tenham condições de trabalho, identificadas pelo Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma, estão obrigados ao dever de assiduidade nas 

sessões síncronas e sempre ao cumprimento das atividades propostas para as 

sessões assíncronas. 

• Se o aluno não estiver presente na sessão síncrona, deverá ser marcada falta, que 

poderá ser justificada nos termos da lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e do 

regulamento interno. No caso da disciplina não estar no tempo correspondente ao 

sumário, deverá ser informado o Diretor de Turma que posteriormente informa a 

Direção. 

• Se o aluno não realizar as tarefas propostas para as sessões assíncronas, 

correspondentes aos tempos semanais da disciplina, deverá ser marcada falta 

correspondente a esses tempos. 

 
Avaliação 
 

  Foi cancelada a realização: 

• Das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade;  

• Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade;  

• Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico.  

•  Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de 

aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário.   

file:///C:/Users/Helena%20Coutinho/Downloads/planificação%20semanal.docx
file:///C:/Users/Helena%20Coutinho/Downloads/planificação%20semanal.docx
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Para a conclusão do ensino básico, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º 

período, sem o prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos. 

Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, 

incluindo disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas 

considerada a avaliação interna. 

As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao 

longo do 3.º período, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 

Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como 

provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a 

realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como 

classificação de prova de ingresso. 

  

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 
A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui-se, à luz das 

suas atribuições, como um facilitador da Escola, colaborando com os agentes da 

comunidade educativa no sentido de ultrapassar as contingências que o ensino à 

distância impõe, e que requere uma enorme capacidade adaptativa por parte de todos - 

alunos, profissionais, pais e encarregados de educação - na construção de uma escola 

que funcione a distancia, mas que se quer próxima. 

Cabe-lhe garantir o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e 

à participação no processo de ensino e aprendizagem. 

A EMAEI orienta a sua ação através de quatro eixos principais: 
 
1) Apoiar os docentes e técnicos no âmbito do E@D; 

2) Dar continuidade à implementação/identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT, de cada aluno; 

3) Apoiar as famílias no contexto da modalidade de E@D.  

4) Articular com diferentes serviços da comunidade. 

Os docentes de Educação Especial e o Técnicos Especialistas (CRI e SPO), mantêm os 

apoios aos alunos através dos meios disponíveis à distância. Devem em conjunto com os 
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Diretores de Turma, Professores Titulares de Turma ou Educadoras de Infância dos 

alunos que acompanham, planificar os contactos e apoios a desenvolver de forma 

concertada com os encarregados de educação, no sentido de fornecer tarefas 

pedagógicas adequadas ao perfil de cada aluno e apoiar os docentes, numa prática de 

trabalho colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, na definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, de forma a consolidar as suas aprendizagens. O 

meio de comunicação com os alunos será através de meios digitais, ou outro ajustado a 

cada situação, enviando-se, com conhecimento ao Diretor de Turma, Professores 

Titulares de Turma ou Educadoras de Infância, as tarefas e atividades propostas, assim 

como a indicação do prazo de entrega das mesmas. 

 

Serviço de Psicologia de Orientação 

O Serviço de Psicologia de Orientação continuará a desenvolver a sua intervenção nos 3 

domínios definidos no seu plano de intervenção para o ano letivo 2019/2020 (apoio 

psicopedagógico, orientação escolar e profissional, assim como o apoio ao 

desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa) reinventando a sua 

atuação, reconfigurando os procedimentos, tendo em conta a eficácia possível garantida 

pelos meios alternativos de comunicação disponíveis e não presenciais.  

Destaca-se que a sua intervenção e abordagem será feita de acordo com os meios de 

comunicação e tecnológicos disponíveis, salvaguardando-se a confidencialidade da sua 

intervenção, ciente dos limites de que esta abordagem não presencial e de menor 

privacidade se reveste. 

 
Equipa de apoio à utilização de meios tecnológicos  

Os professores de informática do Agrupamento acompanham e apoiam os docentes, 

alunos e encarregados de educação na utilização dos diferentes recursos tecnológicos 

através da disponibilização de tutoriais, esclarecimento de dúvidas ou resolução de 

constrangimentos técnicos.  

 
Parcerias com a comunidade educativa 
 
As parcerias com as entidades ligadas à educação, mantém-se e assumem agora uma 

colaboração mais estreita no sentido de acompanhar e apoiar os alunos cujas situações 

pessoais ou familiares assim o exigirem.  
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A cooperação na identificação de situações de fragilidade social, saúde, económica, 

escolar será garantida pela articulação entre o agrupamento e as seguintes entidades, 

no âmbito da sua especificidade de intervenção:  

- Câmara Municipal de Almeirim; 

- Juntas de freguesia; 

- CPCJ; 

- GNR – Escola Segura; 

- Centro de Saúde; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ensino Oficial de Almeirim; 

- Proteção Civil. 

 

 

Monitorização 

 
As atividades desenvolvidas no âmbito do Ensino à Distância são objeto de 

acompanhamento e monitorização por parte da direção do Agrupamento, na sua 

globalidade. 

Os coordenadores dos diretores de turma/coordenadores de ano, coordenadores de 

departamento/curso coordenam o trabalho nos diferentes grupos disciplinares, na 

especificidade das componentes de ensino e aprendizagem. 

As diferentes estruturas articulam entre si a informação, no sentido de analisar, 

restruturar o processo e intervir face a dificuldades e constrangimentos.   

 

  

Almeirim, 17 de abril de 2020 
 

O Diretor 
 

José Manuel Batista Carreira 


