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Juntos vamos cumprir a nossa Missão com 

audácia, responsabilidade e sabedoria. 
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GUIA DE PROCEDIMENTOS DO PLANO E@D  

EM ARTICULAÇÃO COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

1. Objetivos do PLANO E@D 

  

1.1.Orientar os alunos e os encarregados de educação sobre as metodologias de 

trabalho a implementar, quer para alunos que têm acesso a meios digitais, quer 

para os que não têm acesso aos mesmos, sempre numa perspetiva de ultrapassar 

as desigualdades nas condições de aprendizagem.  

 

1.2. Garantir que todos os alunos continuam a aprender durante a suspensão das 

atividades letivas presenciais (Pandemia Covid-19), de acordo com o definido no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal. 

 

1.3. Apoiar os docentes para o ensino à distância numa ótica de trabalho 

colaborativo. 

 

1.4. Articular o Plano E@D com o recurso da DGE #EstudoEmCasa. 
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2. Estratégia de gestão e liderança 

 

Esquema de Ação do Agrupamento em época de estado de emergência 

      
                  Eixo1 Eixo2 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação dos diversos setores 
Elaboração dos horários dos alunos/ docentes 
Acompanhamento e monitorização do processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1º Levantamento de 

recursos que garantam que 

todos os Docentes e alunos;  

2º Seleção da plataforma;  

3º Criação dos mecanismos 

e procedimentos  

4º Elaboração de tutorial e 

apoio logístico  

5 (…) 

Apoio tecnológico 

 

 

 

Coordenadores de 

Departamento  

1º Criação de momentos 

experimentais de 

videoconferência;  

2º Análise das cargas 

letivas 

disciplinares/turma/ano, 

de acordo com as 

orientações;  

3º Acompanhamento e 

apoio nas planificações 

das aulas a realizar pelo 

docente;  

4º (---) 

 

EMAEI 

Acompanhamento e 

monitorização  

Direção/ Técnica 

Social/ Psicólogas 

EMAEI   

Centro de Apoio à Aprendizagem 

(Coordenação da equipa do PED) 

Deolinda, Carmo Correia, Ana Paiva) 

Elaboração e operacionalização do Plano 

de Ensino à distância/” Estudo em casa” 

Acompanhamento e monitorização do 

comportamento/social dos alunos  

Direção /EMAEI 

1º Identificação dos alunos;  

2º Encomenda das refeições;    

3º Entrega das refeições   

4º Elaboração de cabazes para 

casos identificados (parceria 

com EcoSol; verba TEIP e 

Tutores de Bairro) 

1º Identificação dos alunos que 

necessitam de 

acompanhamento das técnicas 

especializadas em psicologia e 

técnica social;  

2º Serviço, via telefone de 

acompanhamento 

psicológico/social dos alunos;  

3º Garantia dos relatórios de 

Orientação Vocacional;  

4º Monitorização da EMAEI com 

base no feedback das técnicas. 

Técnicas especializadas 

Manter contacto com os docentes/ 

alunos como apoio e garantia da 

eficácia da operacionalização 
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3. Estratégias de comunicação/ circulação de informação 

 

Para o sucesso do PLANO E@D, a comunicação/circulação de informação é essencial e 

determinante em todo o processo. Deverá ser clara, objetiva e imediata junto dos 

intervenientes diretos e indiretos, para que tudo decorra com a eficácia esperada e 

desejada, dever-se-á ter em conta as seguintes indicações.  

 

3.1. Todas as mensagens que circulem são validadas por decisões oriundas dos 

diferentes órgãos de gestão estratégica, organizacional e pedagógico, 

nomeadamente:  

 

 i) Direção: mensagens centrais orientadoras de todo o processo para todos os órgãos 

de liderança intermédia (Coordenações).  

 ii) Coordenadores de departamento e de grupo: mensagens resultantes de decisões 

do Conselho Pedagógico orientadoras dos procedimentos pedagógicos e didáticos 

disciplinares; 

iii) Coordenadores das equipas pedagógicas por ano: mensagens resultantes de 

decisões ao nível pedagógico e organizacional por ano de escolaridade; 

iv) Coordenador dos Diretores de Turma: mensagens sobre organização e gestão 

relacionadas com os procedimentos da direção de turma, nomeadamente quanto à 

organização de conselhos de turma; assiduidade de alunos; contactos com alunos e 

encarregados de educação;  

 v) Equipa de Apoio Tecnológico: mensagens relacionadas com a implementação de 

recursos ou orientação formativa para a utilização de recursos online e de novas 

orientações relativas à operacionalização do PLANO E@D;  

 vi) Equipa do Centro de Apoio à Aprendizagem: mensagens relacionadas com a 

operacionalização do Plano E@D, calendarização das etapas, ações a desenvolver, 

responsáveis e monitorização de todo o processo; 

vii) EMAEI; mensagens relacionadas com os alunos e famílias que necessitam de uma 

intervenção especializadas; 

Viii) Equipa dos Serviços Administrativos: mensagens relacionados com todo o 

processo administrativo do agrupamento. 
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3.2. Para implementar a comunicação entre todos os intervenientes utilizar-

se-á os seguintes recursos tecnológicos: 

 

. Professores: e-mail institucional: todos os professores têm o dever de consultar o 

seu e-mail 2 vezes por dia; telemóvel/telefone: estar contactável no horário de 

funcionamento da escola (9h30 – 16h00). Para comunicar entre grupos utilizar-se-á a 

G Suite com as ferramentas Google Mail, Hangouts  Meet,  Google Classrooms e 

outras aplicações consideradas adequadas para o efeito. 

. Alunos: E-mail utilizado na comunicação entre alunos e professor; Plataformas 

digitais referidas anteriormente, no caso das disciplinas, usadas por cada professor. 

 . Encarregados de Educação, caso seja utilizado o e-mail utilizado na comunicação 

com o DT e professores da turma, Plataformas digitais referidas anteriormente, nos 

casos estritamente necessário, quando todos os outros meios de comunicação não 

obtiverem êxito.  

. O recurso #EstudoEmCasa, é um apoio às escolas criado pela DGE para apoiar o 

Plano E@D, será implementado a partir do dia 20 de abril 2020, trata-se de um 

conjunto suplementar de recursos educativos, para a Educação Pré-Escolar e para o 

Ensino Básico. Serão transmitidos através dos canais RTP 2 e RTP Memória, das 09h às 

17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, esta ferramenta 

procura responder aos alunos/famílias que não dispõem dos meios 

tecnológicos/informáticos para seguirem o Plano E@D. No entanto, os horários serão 

feitos de forma a viabilizar todas as ferramentas disponíveis. 

Este recurso é um complemento a todos os alunos e um recurso primeiramente para 

que os alunos sem conectividade e/ou equipamento (ainda que pontualmente) 

possam beneficiar das aprendizagens aí disponibilizadas, independentemente de 

outras utilizações que possam ser feitas pelos docentes. Não são, pois, uma forma 

autossuficiente de desenvolver aprendizagens integrais no Ensino Básico.  

Os horários do plano do Agrupamento serão realizados de forma a viabilizar todas as 

ferramentas disponíveis. 

 

4. Apresentação do modelo PLANO E@D  

 

4.1. Informações gerais 

 

No dia 1 de abril de 2020, foi elaborado o 1º esquema de Ação do Agrupamento em 

época de estado de emergência assente em dois eixos: Elaboração e 

operacionalização do Plano de Ensino à distância (PE@D) e o Acompanhamento e 

monitorização do comportamento/social dos alunos.   
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A partir de 14 de abril e pelo período de vigência dos períodos de suspensão de 

atividades letivas presenciais, a escola implementa um modelo de ensino a distância 

aplicável a todos os anos de escolaridade, exceto ao pré-escolar. 

Todas as intervenções procurarão sempre atender às desigualdades nas condições de 

aprendizagem. Implementa-se de diversas formas: para o trabalho entre alunos e 

professores:  

- Utilização de plataformas digitais e trabalho síncrono e assíncrono; 

 -Utilização de comunicação por e-mail e recurso aos manuais ou ficheiros enviados 

por e-mail para o apoio e realização de atividades em papel, e seu envio por fotos 

para o e-mail do professor que dá o respetivo apoio em resposta, também por e-mail;  

- Aplicação de um questionário online aos Encarregados de Educação para a 

autorização e responsabilização do seu educando quanto ao uso correto e respeitoso 

de todos os dados e comunicações realizadas (partilha de trabalhos, emails e 

videoconferências) da plataforma G Suite, com os docentes, técnicos especializados, 

alunos, visando a Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados; 

-Utilização do recurso página da escola com atividades dirigidas a todos os anos de 

escolaridade; 

- Parceria com o Programa Escolhas, Tutores de Bairro da Quinta da Princesa e Junta 

de Freguesia da Amora para apoiar na orientação das famílias quanto à 

implementação do plano E@D;  

- Utilização do recurso, "#EstudoEmCasa", os conteúdos ficarão também disponíveis 

nas plataformas digitais da RTP (em https://www.rtp.pt/estudoemcasa) e da 

Direcção-Geral da Educação (DGE); 

-As situações em que não for possível a aplicação de nenhuma das possibilidades 

apresentadas serão analisadas, caso e caso, de modo a encontrar uma solução 

específica para cada uma das situações apresentadas;  

-A organização das atividades dos alunos, prevista no PLANO E@D e a sua 

operacionalização, organizada pelos docentes e/ou equipas pedagógicas, será dado 

conhecimento aos EE e alunos, preferencialmente, pelo e-mail oficial do DT/PT; 

 -O não cumprimento das atividades previstas e enviadas por parte dos alunos serão 

registadas pelo do DT/PT, dando a informação aos EE.  

  

https://www.rtp.pt/estudoemcasa
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4.2. Operacionalização do PLANO E@D 

 

4.2.1. Planeamento das ações por parte da Equipa do PLANO E@D  

 

Calendarização Ações 
Responsáveis 

 

D
e
 6

 a
 9

 d
e
 a

b
ri

l 

  

-Equipa do PLANO E@D define metodologia de trabalho para 
operacionalizar todas as fases do plano. 

Equipa 
Tecnológica 

E do CAA 
-Informar Dts/PT quanto à confirmação de computador e internet nas 
famílias e qual o e-mail a utilizar com autorização do EE.  
-Realizar um Google Forms e cada Dts/PT envia link para que EE 
responda. 

 

 
Equipa 

Tecnológica 

 

 
 

-Fazer guião com todos os procedimentos para as coordenações (se for 
claro dispensa videoconferência); 
-Fazer manchas horárias por anos;   

Equipa do CAA -Enviar aos coordenadores de departamento questões para reflexão e 
orientações (guião de procedimentos). 
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4.2.2. Planeamento das ações das lideranças intermédias e docentes 

 

Calendarização Ações 
Responsáveis 

 

 
8 de abril 

 
Trabalho autónomo das coordenações/grupos na vertente de 
sensibilização para esta nova forma de trabalhar. 
 

Coordenações 
de 

departament
o /grupos 

disciplinares 
 

  

D
e
 1

3
 a

 3
0
 d

e
 a

b
ri

l 

 

Coordenações /grupos disciplinares deverão preparar: 
 
No âmbito do ensino à distância 
 
Tarefas para os alunos numa abordagem mais disciplinar, planificar a 1ª 
tarefa conjunta por disciplina a efetuar na semana de 20 a 24 de abril, 
para isso: 

 
- Decidir quanto ao conteúdo e à forma, cada grupo disciplinar define uma 
tarefa conjunta por semana de 30min. (pensar no processo todo/ 
metodologias de trabalho/avaliação), pode ser centrado em questões-
problema, estudos de caso ou outro tipo de tarefa. A seleção da tarefa 
pode ser por ano de escolaridade. 
 
No âmbito do "#EstudoEmCasa"  

 
Os professores titulares e diretores de turma assegurarão um contacto 
regular com os alunos pelos meio disponíveis, acompanhando o seu bem-
estar e o desenvolvimento das suas aprendizagens, em interação com os 
outros professores do aluno.  

 
A atribuição de um professor mentor a cada aluno que recebe conteúdos 
exclusivamente pela televisão, responsável pelo estabelecimento de 
contacto, 
individualmente e em parceria com outras entidades da comunidade. 
Os docentes mentores, mobilizados são coadjuvantes dos professores 
titulares e diretores de turma, não se lhes substituindo na função de 
responsáveis pelo ensino e avaliação. 

  

4
 a

 2
9
 d

e
 

m
a
io

 

  
Caso as condições estejam reunidas, no mês de maio, poder-se-á 
efetuar uma abordagem mais interdisciplinar, deverão planificar os 
miniprojetos, podendo aproveitar os DAC que já estavam planificados e 
fazer ajustes. Se esta metodologia de trabalho não for a indicada, 
continuaremos apenas com uma abordagem disciplinar. 

 
Equipas 

Pedagógicas 

a
b
ri

l,
 

m
a
io

 

 
- Os coordenadores de departamento deverão acompanhar todas as fases 
de trabalho dos seus docentes. 
 

 
Coordenações 

de 
departamento 
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4.2.3 Planeamento do trabalho colaborativo com os alunos 

No âmbito do ensino à distância 

 

Cada ano de escolaridade terá um novo horário com aulas síncronas e aulas 

assíncronas: 

- Atividades síncronas: sessões online em simultâneo (professor/alunos) de acordo 

com o definido na mancha horária da turma, para apoiar/ acompanhar os conteúdos 

a trabalhar. As aulas síncronas podem funcionar através da Classrooms da turma; com 

vídeo em deferido; podem ser por videoconferência com/sem recurso à imagem 

conforme opção do docente e autorização prévia do Encarregado de Educação.  

- Atividades assíncronas - tempo de estudo - leituras de materiais enviados, 

pesquisas, etc.; tempo de realização de atividades de aprendizagem que consolidem 

o estudo autónomo e possibilitem ao aluno perceber as dúvidas que possa ter. Apoio 

do professor: - O professor estabelece um horário de atendimento de dúvidas em 

plataforma, por email ou outro.  

 

No âmbito do "#EstudoEmCasa"  

 

O professor mentor realiza o acompanhamento das tarefas em curso, a verificação de 

que os alunos estão a assistir às emissões e que desenvolvem outras atividades 

propostas pela escola.  

 

Calendarização Ações Responsáveis 
 

 
 
 
 
 
 

14 a 17 de abril 

No âmbito do ensino à distância 
 
- Primeiro contacto do DT/PT com os encarregados de educação por e-
mail para explicar o PLANO E@D e a sua operacionalização, envia novo 
horário, procedimentos e plano de trabalho semanal, marcando logo a 
primeira aula síncrona com a turma; 
  
-O primeiro contacto com a turma poderá ser por videoconferência, caso 
o docente não se sinta confortável com esta situação grave um vídeo 
antecipadamente e envie à turma por email; 
 
-Sendo possível um segundo contacto com a turma por 
email/videoconferência/vídeo gravado/ somente com voz, servirá para 
apresentar a metodologia de trabalho, o plano semanal com várias áreas 
ou disciplinas, as normas de funcionamento e o cumprimento das tarefas 
etc… 
 
No âmbito do "#EstudoEmCasa" 
 
- Nomeação do professor mentor e consequente articulação com o 
docente titular/ diretor de turma cm vista à consecução das dinâmicas a 
realizar.  
 
- Transmissão de conteúdos às crianças da Educação Pré-escolar (dos 3 
aos 6 anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de 
desenvolvimento das OCEPE, sendo acompanhados do envio antecipado 
para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e sugestões de 
atividade complementares. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diretores de 
Turma/ 

Professor 
Titular 
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20 abril a … 

No âmbito do ensino à distância 
 
- Implementação do novo horário em que cada docente trabalha com a 
sua turma, ora em aula síncrona, ora em assíncrona; 
- As aulas assíncronas não estão definidas no horário, serão os momentos 
de Feedback ao aluno que decorrem fora das aulas síncronas e só até às 
16h00; 
- Alertar os alunos para o visionamento do # Estudo em Casa# como forma 
de consolidação e desenvolvimento de aprendizagens. 
- Possibilidade de utilização dos instrumentos e recursos variados e 
propostas metodológicas diversificadas expressas no # Estudo em casa# 

 
No âmbito do "#EstudoEmCasa 

 
- Informar o aluno que existe um horário específico para cada ano;  

- Explicitar da necessidade de visionamento dos conteúdos, estruturados 
em forma de questão ou tema.  

-Informar da utilização dos instrumentos e recursos variados e propostas 
metodológicas diversificadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Docentes 

 

5. Organização das atividades a realizar pelos alunos 

 

         No plano E@D adquire particular relevância a intenção de chegar a todas as 

crianças e alunos e a prossecução dos objetivos definidos no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

Importa desenvolver metodologias que promovam o desenvolvimento das seguintes 

áreas de competência: informação e comunicação; relacionamento interpessoal; 

pensamento crítico e criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, 

saúde e ambiente. 

 

Alguns aspetos práticos a considerar na organização das atividades a realizar pelos 
alunos: 
 

No âmbito do ensino à distância 

 
         Devem centrar-se na criação de rotinas de trabalho, que configuram  
          segurança aos alunos; 
  
          Devem ser exequíveis e com meta temporal bem definida; 
          
         Devem ser usados, sempre que possível, os recursos habituais a que todos      
         os alunos tinham acesso: manual escolar, caderno de atividades, etc.  
 
         Devem ser claras, objetivas e orientadas, quer sejam atividades de estudo, 
quer sejam atividades de consolidação de aprendizagens; 
 
        A proposta das atividades e a sua explicitação deverá ser desencadeada   
       nas sessões síncronas e nas sessões de apoio ou esclarecimento de dúvidas; 
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No âmbito do "#EstudoEmCasa” 

 As situações de alunos que não tenham acesso a nenhum recurso tecnológico deve 
ser acompanhada, sempre que possível em conformidade com os recursos 

disponíveis, recomenda-se a consulta:https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 
 

 

6. Normas de cumprimento / Procedimentos para os intervenientes no PLANO 
E@D 

 

 
 

Normas/ Procedimentos 
 

C
o
o
rd

e
n
a
d
o
r 

d
e
 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

  
1. Acompanhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores dos respetivos 
departamentos, recorrendo aos meios tecnológicos que considerarem mais adequados. 
 
2. Garantir o planeamento quinzenal dos conteúdos a trabalhar e das tarefas a realizar, 
cabendo a cada docente as adaptações necessárias ao perfil das turmas que leciona.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. 
Titulares/ 
Diretores 
de Turma/ 
Docentes e 
Técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Contactar os Encarregados de Educação para informar que a Escola se encontra a 
implementar algumas medidas de reforço e manutenção das aprendizagens/ 
desenvolvimento de novos conteúdos, de acordo com um Plano E@D, elaborado pelo 
Agrupamento, para o efeito, bem como do “ estudo em casa”; 

No âmbito do ensino à distância 

 

1. Disponibilizar o email do encarregado de educação ou do aluno aos docentes da turma;  

2. DT deve facultar a lista de todos professores da turma ao EE/aluno; 

3. O diretor de turma num dia anterior ao início da semana deve enviar ao encarregado de 
educação o plano de trabalho semanal;  

4. Um novo plano deve ser enviado, semanalmente, mesmo que as tarefas anteriores ainda 
não tenham sido realizadas pelos alunos, havendo o registo por parte do professor da tarefa 
não cumprida;  

5. Cada docente deve colocar uma tarefa de fácil resolução sobre conteúdos já lecionados, 
ou por lecionar, (facultativo) para reforço das aprendizagens. As tarefas devem estar 
devidamente formatadas em documento próprio uniformizado no agrupamento, este será 
enviado a todos os docentes, (ex: Tarefa Nº1);  

6. Mediar a planificação do trabalho a desenvolver pela turma e acautelar que quando se 
concebe o plano para todos os alunos, este deve ter em conta os princípios os já existentes 
no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no 
âmbito da educação inclusiva (articulando com o docente de educação especial afeto à 
turma);  

7. Os docentes devem corrigir e dar feedback de qualidade aos alunos, do trabalho realizado, 
no prazo máximo de uma semana;  

8. Os docentes devem reportar e colaborar com o diretor de turma na resolução de quaisquer 
problemas de assiduidade ou de incumprimento; 
 
9. Os professores titulares ou diretores de turma devem comunicar à EMAEI a necessidade de 
acionar a intervenção das Psicólogas ou Técnicas de Serviço Social para situações que 
necessitem de um acompanhamento por parte das mesmas (sobretudo situações de extremo 
isolamento social, maus tratos de que tenham conhecimento ou carência alimentar). Essas 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Prof. 
Titulares/ 
Diretores 
de Turma/ 
Docentes e 
Técnicos 

situações são encaminhadas por envio de e-mail. 

 
 
No âmbito do "#EstudoEmCasa 

 
1-Providenciar os contactos dos alunos que não dispõem de meios tecnológicos de suporte 
para desenvolver o ensino à distância.  
 
2-O docente mentor deverá providenciar forma de entrar em contacto e acompanhar, nas 
medidas possíveis, dando conhecimento do horário do ano, acompanhando o trabalho que 
está a ser realizado pelo aluno, articulando com o diretor de turma todos os aspetos 
pedagógicos. 
 
3-Os técnicos especializados afetos ao eixo 1 serão um recurso privilegiado para garantir uma 
dinâmica de processo. 
 
4-Os técnicos especializados afetos ao eixo 2 serão um recurso privilegiado para garantir 
apoios psicológicos e sociais a estes alunos com mais constrangimentos. 
  

A
lu

n
o
s 

 

No âmbito do ensino à distância 

 
1. Cumprir com o novo horário estabelecido (aulas síncronas), respondendo ao cumprimento 
do professor; 

2. Estar presente nas sessões síncronas em simultâneo e nas assíncronas (momentos não 
simultâneos de apoio ou de esclarecimento de dúvidas propostas pelos professores ou a 
pedido do aluno; 

3. Estar atento ao email, de modo a receber o plano de trabalho com as tarefas a realizar 
durante essa semana. Salienta-se que as mesmas são enviadas pelos docentes das diferentes 
disciplinas;  

4. Enviar as tarefas/atividades realizadas, podendo utilizar para o efeito os seguintes 
formatos: documento em word, foto de manuscrito/caderno diário, entre outros;  

5. Cumprir o prazo de envio estipulado;  

6. Aguardar a correção e o feedback do professor;  

7. Expor as dúvidas, sempre que necessário, através do email institucional do professor;  

No âmbito do "#EstudoEmCasa” 
 

1. 1. O trabalho a desenvolver com os alunos dos 1ºe 2º anos, pode assentar fundamentalmente 
utilizando o espaço do #EstudoEmCasa, a ser utilizado, no final de cada momento televisivo, 
decorrerá o momento síncrono entre alunos e professor para que este possa dar orientações 
complementares sobre as tarefas a executar; 

2.  
2. Cumprir o horário estabelecido respondendo às solicitações do docente mentor;  

3. Estar presente nas sessões de visionamento, bem como nos contactos com o docente 
mentor.  

No âmbito do ensino à distância 

 
 A Avaliação das atividades e dos alunos nos modelos de ensino a distância é por excelência 
uma avaliação formativa, assumindo assim uma função essencial na garantia das 
aprendizagens; 
 
- Aguardam-se outras orientações da Tutela quanto à avaliação; 
 
- As atividades realizadas pelos alunos devem ser objeto de modelo de correção que permita 
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a autoavaliação ou avaliação individual das atividades realizadas e respetivo feedback aos 
alunos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Docentes 
de 

Educação 
Inclusiva e 
Técnicos 
do CRI 

No âmbito do ensino à distância 

 
1. A equipa de docentes especializados e técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão 
assumirá um papel ativo neste novo modelo de ensino à distância estando atenta e 
interventiva no acompanhamento e orientação dos alunos com necessidades educativas 
específicas, articulando com os docentes e encarregados de educação. 
 
Com os alunos que beneficiam de Medidas Adicionais os docentes e respetivos técnicos do 
CRI devem garantir: 
1.Uma rede de comunicação entre os alunos e os encarregados de educação em articulação 
com os docentes especializados e os técnicos do centro de recursos para a inclusão;  
2. Envio de propostas de trabalho através das plataformas digitais mais apropriadas, 
WhatsApp ou e-mail, acompanhadas, monitorizadas e avaliadas pelos intervenientes. 
 Com os alunos que beneficiam de Medidas Seletivas os docentes e respetivos técnicos do 
CRI devem garantir: 
1. A articulação com os professores e educadores na adaptação de materiais; 
2. O envio de propostas de trabalho, em articulação com os respetivos professores e 
encarregados de educação, através da utilização do meio digital mais conveniente. 
 
No âmbito do "#EstudoEmCasa” 
 
1-Acompanhamento e monitorização pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva.  
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Os docentes do CRITIC desempenham funções de: 
1.Apoio às famílias quanto à utilização de recursos tecnológicos específicos para o aluno, ou, 
sempre que possível desenvolvem mecanismos para procurar minimizar dificuldades 
encontradas ao nível da utilização dos recursos existentes; 
 
2. Apoio aos docentes quanto à utilização de recursos tecnológicos, sempre que necessário e 
solicitado. 
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A colaboração dos Encarregados de Educação é imprescindível para o sucesso do Plano de 
E@D, desta forma importa: 
 

No âmbito do ensino à distância 

 
1. Estar atento ao email escolhido para comunicar com os docentes ou aos outros circuitos 
de comunicação propostos pelo DT/Professor Titular de turma/Educador; 
 
2. Garantir que o seu educando tem acesso aos recursos que disponibilizou ao DT/PT como 
mais adequados para o circuito de comunicação; 
 
3.Estar atento ao balanço semanal ou quinzenal (conforme o acordado) do DT/PT que lhe 
dará conta da assiduidade do seu educando nas sessões síncronas, bem como dos seus níveis 
de desempenho. 
 
- Todas as questões que o Enc Educ. queira ver esclarecidas só podem ser colocadas ao 
Professor Titular/Diretor de Turma sempre até às 16 horas. 
 
4. Recorrer sempre que entenda pertinente ou que necessite de apoio para acompanhar o 
seu educando, no âmbito deste plano, ao DT/PT, para encontrar as soluções mais adequadas, 
de acordo com o horário definido.  
 
No âmbito do "#EstudoEmCasa” 
 
1. Estar atento contacto do DT/Professor Titular de turma/Educador e do docente mentor. 
 
2. Garantir que o seu educando visiona os conteúdos das diversas disciplinas disponibilizadas 
pela TV na rúbrica “Estudo em Casa”;  
 
3- Todas as questões que o Enc Educ. queira ver esclarecidas só podem ser colocadas ao 
Professor Titular/Diretor de Turma sempre até às 16 horas. 
 
4. Recorrer sempre que entenda pertinente ou que necessite de apoio para acompanhar o 
seu educando, no âmbito deste plano, ao DT/PT ou docente mentor, para encontrar as 
soluções mais adequadas, de acordo com o horário definido.  

 

7 - Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do PLANO E@D 

 

A Equipa de Coordenação do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) desenvolverá 

mecanismos de acompanhamento e monitorização do PLANO E@D, em articulação 

com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, coadjuvada pela Direção 

e posteriormente com a Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento que realizará a 

avaliação do mesmo. Para o desenvolvimento deste processo e com vista à 

triangulação dos dados serão selecionadas diversas metodologias de recolha de dados 

tais como, auscultação de opiniões, análise documental e aplicação de um 

questionário online para avaliação final do processo, no término do ano letivo.  

 

Serão também criados instrumentos de registo e de recolha de dados sobre o 

trabalho desenvolvido pelos alunos (grelha de registo de presenças nas sessões 

síncronas; das atividades realizadas; do cumprimento dos prazos estabelecidos;…), 

bem como ao nível da disponibilização de meios tecnológicos de E@D (ações 

realizadas para apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e 

de alunos; mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à 

internet em casa). 
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Indicadores de Qualidade:  

- Grau de satisfação dos docentes relativamente à execução do Plano E@D 

- Grau de satisfação dos alunos relativamente à execução do Plano E@D 

- Grau de satisfação dos EE relativamente à execução do Plano E@D 

 
Indicadores de Quantidade:  

- Taxa de docentes que cumpriram o envio de tarefas semanais aos alunos; 

- Taxa de realização das tarefas efetuadas pelos alunos, por turma;  

- Número de ações de apoio dirigidas aos alunos em regime de “estudo em casa”; 

 

Calendarização da monitorização  

 

- Na terceira semana após o início das aulas do 3.º período;  

- Avaliação final no término do ano letivo (em data a definir);  

- Divulgação do relatório. 

Os dados serão recolhidos através de inquérito utilizando o Google Forms. Após esta 
recolha dos dados será realizado um relatório que irá refletir a concretização do 
Plano E@D no Agrupamento e far-se-á a sua divulgação junto da Comunidade 
Educativa. 

 

 

Amora, 10 de abril de 2020 

 

A Coordenação do Plano de E@D 

 

CAA- Deolinda Rodrigues, Carmo Correia, Ana Paiva 

Equipa Tecnológica- Valter Carvalho, Agostinha Silva, Luís Marques  

 

 

ANEXOS 

 

Os documentos de monitorização a implementar são os seguintes: 
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