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PLANO DE ENSINO @ DISTÂNCIA
“Que nunca caiam as pontes entre nós”
Pedro Abrunhosa

ENQUADRAMENTO
Atendendo à situação vivida pela pandemia COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua
evolução ao longo do ano letivo 2020/2021, foi elaborado um plano de ação com um conjunto de
orientações e medidas excecionais para operacionalizar as atividades letivas e não letivas em
condições de segurança. Este Plano de Ação Regimes do Processo de Ensino e Aprendizagem teve
como documentos orientadores a Resolução do Conselho de Ministros nº53–D /2020 de 20 de julho,
as Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, emitido pela DGEstE no dia 3 de julho
e ainda as Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano
Letivo 2020/2021, emitido pela DGE e ainda na reflexão, na realidade e nas dinâmicas internas do
Agrupamento. Na sequência desse plano desenvolveu-se o presente Plano de Ensino a Distância - E@D
a partir da aprendizagem organizacional da implementação do Plano Estratégico E@D do ano letivo
transato, a fim de regulamentar o Regime Não Presencial.
Tem como objetivo garantir aos alunos o direito à educação, num estreita articulação entre a
Escola e as famílias, procurando definir orientações e plataformas de comunicação e de trabalho
colaborativo comuns, de forma a permitir que o processo de ensino e de aprendizagem possa
continuar, embora de forma diferente.

FINALIDADE
Desenvolver um plano de E@D para o Agrupamento de Escolas Ibn Mucana.

OBJETIVOS


Promover o desenvolvimento de uma educação integral.



Garantir que “todos os alunos aprendam, sem deixar nenhum para trás”.



Definir as adaptações necessárias ao processo de ensino e de aprendizagem, para que este
ocorra na modalidade de ensino a distância.



Promover o bem estar e a segurança da comunidade escolar.



Definir as tecnologias de suporte no E@D que permitam a lecionação, a avaliação, bem como o
apoio a alunos com medidas educativas.



Definir as formas alternativas de contacto e de trabalho para os alunos/ encarregados de
educação que não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação e para os alunos
com dificuldades específicas.



Definir as formas de capacitação e de apoio a docentes, alunos e encarregados de educação
para utilização das tecnologias e recursos existentes.



Acautelar as questões de segurança, privacidade e proteção de dados no que diz respeito à
utilização de novas tecnologias.
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METODOLOGIA
O Plano de E@D assenta na utilização de plataformas online, de acordo com a realidade do
contexto do AEIM. As metodologias devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a
aprendizagem.

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA
A Direção assume a orientação, coordenação e supervisão da implementação do Plano E@D.
As várias lideranças intermédias, representadas no Conselho Pedagógico, assumem um papel
essencial na definição, no acompanhamento e na concretização das orientações pedagógicas, bem
como no apoio às equipas educativas.
Os Coordenadores de Departamento devem orientar e monitorizar a atuação dos docentes no
seio do seu departamento, para apoiarem os docentes, os coordenadores devem demonstrar confiança
no seu trabalho em curso, bem como transmitir tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos.
Os professores titulares de turma, os diretores de turma, os diretores de curso são fulcrais na
organização e gestão do trabalho a realizar nos conselhos de docentes, conselhos de turma e equipas
educativas. Caberá ao diretor de turma fazer a articulação entre os professores e os alunos,
supervisionar a organização semanal do trabalho, as tarefas a distribuir aos alunos e garantir o
contacto com os pais e encarregados de educação.
Todo este trabalho será apoiado pelas Coordenadoras de Estabelecimento, Coordenadoras dos
Diretores de Turma, Coordenadores de Ano, Coordenadora dos Cursos Profissionais, Coordenadores da
Estratégia para a Cidadania, Coordenadora do Ensino Recorrente, Coordenadora da Educação e
Formação de Adultos, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, sendo monitorizado e
avaliado pelo Conselho Pedagógico. (ver anexo I)

EQUIPA DE APOIO
Equipa de apoio para dar resposta/organizar questões emergentes.
No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas foi criada
uma equipa de apoio com diferentes valências, designadamente ao nível das decisões pedagógicas, dos
apoios: à organização e gestão do trabalho; tecnológico e de gestão administrativa de alunos.
Decisões pedagógicas:
 Coordenadores de Departamento Curricular
 Coordenadores da Cidadania e Desenvolvimento
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Organização e gestão do trabalho:
 Coordenadoras de Estabelecimento
 Coordenadoras dos Diretores de Turma
 Coordenadores de Ano
 Coordenadora do Ensino Profissional
 Coordenadora do Ensino Recorrente
 Coordenadora da Educação e Formação de Adultos
Plataformas online e apoio tecnológico
 Equipa de Líderes Digitais
Gestão administrativa de alunos – Programa INOVAR

COMUNICAR EM REDE
O Agrupamento tem uma conta Google Suite para Educação, que disponibiliza diversos recursos
que permite uma gestão clara e adequada das aprendizagens dos alunos. O Classroom da Google é a
plataforma colaborativa mais consensual e é a plataforma adotada pelo Agrupamento no ensino a
distância, para interação com os alunos. Os alunos são associados ao Classroom com um endereço de email institucional. A Google Suite Educação disponibiliza ainda outros recursos tais como a Drive, o
Calendário da Google, o que também facilita o planeamento integrado do trabalho dos docentes ou os
Formulários (que também disponibiliza a opção questionário).

Circuitos de comunicação a privilegiar
- Google Classroom e e-mail eletrónico institucional (comunicação assíncrona);
- Zoom e/ou Google Meet (comunicações síncronas)
 apresentação do Plano Pedagógico de Turma (semanal/quinzenal)
 apresentação das atividades para trabalho autónomo
 esclarecimento de dúvidas (stream/mural)

Google Classroom
(comunicação assíncrona)

 recursos educativos e formativos
 materiais curriculares
 ferramentas de comunicação que permitam estabelecer interação
com os seus pares e professores, em torno das temáticas em estudo
(fóruns, chats…)
 …
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 interação com os professores e com os seus pares

Zoom e/ou Google Meet
(comunicações síncronas)

 esclarecimento de dúvidas ou questões
 expressão oral /apresentação de trabalhos
 debates
…
 visualização de vídeo tutorial e vídeo interativo
 consulta do manual escolar

Plataformas de ensino

 realização de quiz
 análise de infografias
…
 para envio de trabalhos

e-mail eletrónico

 esclarecimento de dúvidas
…

De relevar que podem dar continuidade à utilização de plataformas de ensino e outras formas
de comunicação se já foram experimentadas com sucesso.

Alunos com acesso a recursos informáticos (computador) e Internet
No Classroom foram criadas turmas sendo que cada Professor Titular de Turma/Diretor de
Turma (PTT/DT) é responsável pela criação dos “Tópicos” para cada disciplina da sua turma, e de
incluir todos os professores do conselho de turma, alunos, professores de Educação Especial e
Psicólogas.
Até ao dia 30 de setembro de 2020 os PTT/DT devem acompanhar e apoiar a inscrição dos
alunos no Classroom para que se possa operacionalizar o Plano Pedagógico de Turma na plataforma.
Cada disciplina disponibiliza as atividades prevista no Plano Pedagógico de Turma,
previamente elaborado pelo Conselho de Docentes /Conselho de Turma(CD/CT), para os alunos
realizarem ao longo do prazo estipulado.
O professor da disciplina recebe os trabalhos dos alunos e faz o feedback da atividade embora,
ao longo da semana, os alunos possam esclarecer as suas dúvidas com o professor.

Alunos sem acesso ou com acesso limitado a computador
O Plano Pedagógico de Turma, previamente elaborado pelo CD/CT, para os alunos realizarem
ao longo do prazo estipulado, é enviado ao aluno e ao Encarregado de Educação (EE), via e-mail, pelo
PTT/DT.
O PTT/professor da disciplina recebe os trabalhos dos alunos e faz o feedback da atividade
embora, ao longo da semana, os alunos possam esclarecer as suas dúvidas com o professor. Para estes
alunos será designado, pela Direção, um professor Mentor.
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Alunos sem acesso a recursos informáticos e sem Internet (situações excecionais)
Nos casos em que seja impossível a comunicação a distância, o PTT/DT deve comunicar esse
facto à Direção.
Para estes alunos será designado pela Direção um professor Mentor.
A metodologia a ser seguida deverá ser a seguinte:
1. os PTT/DT enviam o Plano Pedagógico de Turma, por e-mail, para a escola-sede, usando o
endereço escola.distancia@ibn-mucana.com;
2. o Plano Pedagógico de Turma e outros materiais são fotocopiados, colocados em envelope
e endereçado à morada do aluno;
3. o Plano Pedagógico de Turma e outros materiais podem ser levantados na escola
presencialmente;
4. caso não se possa observar o ponto 3., os mediadores dos projetos “Educa”, “Entre Nós” e a
Escola Segura vão à escola levantar os envelopes, entregando-os nas casas dos alunos.
Ao longo da semana de trabalho, sempre que possível, os professores poderão telefonar aos
alunos para tirar dúvidas e, no final da atividade, dar feedback.

MODELO E@D
A definição do modelo E@D do Agrupamento teve em consideração a combinação de duas
variáveis as dinâmicas e estratégias pedagógicas e as tecnologias.

Plano Pedagógico de Turma
Deverão ser observadas as seguintes orientações na elaboração do Plano Pedagógico de Turma e na
gestão da sua operacionalização:


A organização das atividades a solicitar aos alunos deve obedecer a critérios de racionalidade
e de proporção de acordo com a carga semanal de cada disciplina/ UFCD.



os

professores

devem

enviar

ao

DT,

à

quinta

feira,

a

indicação

das

atividades

semanais/quinzenais da turma a realizar na semana/quinzena seguinte;


o PTT/DT, à sexta feira, apresenta aos alunos o Plano Pedagógico de Turma a realizar na
semana/quinzena seguinte utilizando os meios em rede enunciados anteriormente;



durante a semana o PTT/professor da disciplina fica disponível, para feedback individual e/ou
em grupo, em sessões síncronas, privilegiando o horário estabelecido dos alunos/turma;



os professores devem informar o DT, prontamente, se os alunos estão ou não a cumprir com as
atividades;



o professor de Educação Especial deve marcar sessões síncronas com o aluno para apoio direto.
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As atividades de aprendizagem a desenvolver no E@D deverão privilegiar o desenvolvimento de
competências transversais e interdisciplinares inscritas no Perfil do Aluno e nas Aprendizagens
Essenciais, de forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho.
Devem ser privilegiadas atividades que favoreçam: entreajuda entre alunos, privilegiando a
realização de atividades colaborativas, em pares ou em grupos mais alargados (permite esbater o
sentimento de isolamento e distância e pode proporcionar ajuda aos alunos com mais dificuldades);
correlacionar os conteúdos com os objetivos de aprendizagem; recuperar, consolidar e
desenvolver novas aprendizagens respeitando os diferentes ritmos dos alunos e assegurando a
inclusão e a equidade entre alunos e turmas.
Para o Ensino Profissional as atividades de aprendizagem a desenvolver no E@D deverão
privilegiar o trabalho autónomo dos alunos sobre os temas propostos nos módulos/UFCD.
Os professores devem ter especial atenção à “orientação educativa dos alunos (o que se
pretende com cada tarefa, quais as páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar
com os colegas, onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho,
por exemplo, através de um portefólio)” (Roteiro E@D do ME)

Organização das Sessões Assíncronas
As atividades a efetuar pelos alunos disponibilizadas no Google Classroom deverão ter em
conta o seguinte:
 o prazo previsto para a execução da tarefa/atividade;
 a data de entrega da tarefa/atividade;
 a carga horária semanal, por forma a não sobrecarregar a execução das atividades por parte dos
alunos;
 a importância da utilização do stream/mural para apoiar o trabalho autónomo dos alunos.

Organização das Sessões Síncronas
As sessões síncronas têm por fim orientar os alunos para o trabalho assíncrono e para os
professores da turma manterem ligação com os seus alunos.
É definido um horário de sessões síncronas, que complementa o trabalho assíncrono no Google
Classroom, usando o Zoom e/ou Google Meet com as seguintes regras e horários de funcionamento:
 no caso do Zoom, o professor deve utilizar a sua conta Zoom e agendar as sessões síncronas, de
acordo com o horário estabelecido para a turma;
 no caso do Google Meet basta utilizar o o link do Meet da turma;
 o convite da plataforma de videoconferência, para as sessões síncronas, é colocado, até sexta
feira da semana anterior à realização das mesmas, pelo professor da turma, no stream/mural
da sala de aula virtual;
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 as sessões síncronas têm a duração máxima de 45 minutos;
 as sessões síncronas poderão ser “divididas” em turnos;
 cada turma tem um horário semanal para a presença nas sessões síncronas.

Meios de suporte do E@D
O modelo de ensino a distância assenta no uso dos seguintes meios:
▪ plataformas de ensino a distância;
▪ plataformas de videoconferência;
▪ drive partilhada de armazenamento e sincronização de arquivos;
▪ correio eletrónico;
▪ telefone e SMS;
▪ WhatsApp;
▪ Instagram;
▪ INOVAR;
▪ manuais escolares (virtuais e em papel);
▪ fotocópias;
▪ página eletrónica do AEIM;
▪ presença excecional na escola para alunos sem conetividade.

Registo de Assiduidade
As atividades realizadas nas sessões síncronas e assíncronas devem ser numeradas e
sumariadas no programa INOVAR.
Os alunos são obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das
atividades propostas para as sessões assíncronas.
O registo de assiduidade dos alunos nas sessões síncronas é realizado, à semelhança do que
acontece no regime presencial, no programa INOVAR. As faltas são justificadas pelo encarregado de
educação, por e-mail ao diretor de turma, até ao 3.º dia útil subsequente à sua ocorrência. As faltas
resultantes da aplicação da ordem de saída da aula síncrona ou de medida disciplinar sancionatória
consideram-se faltas injustificadas.

Adaptação da Carga Horária das Matrizes Curriculares
É fundamental estabelecer um “horário fixo semanal, para o estabelecimento de rotinas e
conferir segurança aos alunos.” (Roteiro E@D do ME).
Deverá ficar contemplado um período semanal de interação social do grupo/turma e a/o
Educadora/PTT/DT bem como um momento/tempo para atendimento aos Encarregados de
Educação/Pais.
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As cargas horárias das matrizes têm subjacente as propostas apresentadas pelos Departamentos
Curriculares. (consultar o Anexo I do Plano de Ação – Regimes do Processo de Ensino e Aprendizagem)

Situações Específicas
Educação Especial
O docente de Educação Especial ocupa, nesta regime não presencial, um papel de relevada
importância para garantir os princípios norteadores da educação inclusiva preconizados no DL
nº54/2018: princípios da equidade, da personalização, flexibilidade, da autodeterminação e
envolvimento parental. Assim, o papel desempenhado pelo docente de educação especial tem a função
de apoio aos alunos, famílias e a consultoria às turmas.
Para os docentes de Educação Especial que apoiam alunos com grandes limitações, as atividades
têm que ser direcionadas para as necessidades e singularidade de cada aluno, envolvendo a família,
porque muitos desses alunos estão dependentes do adulto para a realização das atividades propostas.
Poder-se-á recorrer quer à comunicação assíncrona ou síncrona, ou outros meios de comunicação, para
a concretização de atividades que devem ser simples, criativas e estimulantes. A criação de rotinas é
fundamental para estes alunos.
Os docentes de Educação Especial que apoiam alunos com medidas seletivas devem articular
com o PTT/DT e docentes das diferentes disciplinas, para que haja uma coordenação efetiva em
termos de planificação de atividades, agora enquadradas no E@D.
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
A ação interventiva da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é centrada
nos princípios que norteiam a inclusão, nomeadamente os princípios da universalidade, da
personalização, da equidade, do envolvimento parental, por forma a garantir o direito de todos os
alunos à educação e a participação da família na escola.
Seguindo as linhas orientadoras emanadas pela DGE, a EMAEI desempenha o seu trabalho no âmbito
das suas competências, recorrendo, sempre que necessário à comunicação síncrona e assíncrona, para
analisar e monitorizar as necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Continua a
acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e prestar
aconselhamento aos docentes titulares de turma/diretores de turma e docentes de educação especial
para que se operacionalizem práticas inclusivas e o desenvolvimento de competências aos alunos com
medidas seletivas e adicionais.
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Serviços de Psicologia e Orientação
A ação das psicólogas do SPO centra-se na intervenção em situações de maior vulnerabilidade e que
necessitem do suporte destes recursos, bem como no apoio às equipas de trabalho no delinear de
estratégias de promoção do sucesso e de redução das barreiras à aprendizagem e à participação,
articulando com os DT, a Direção e outros parceiros o acompanhamento adequado.
O acompanhamento psicológico dos alunos é encaminhado pelos PTT/DT, de acordo com os
procedimentos existentes. A comunicação com os alunos e/ou encarregados de educação deverá ser
efetuada pelas psicólogas por videoconferência.

ARTICULAÇÃO
Sempre que possível os professores deverão promover:
 a interajuda entre professores (incluindo a articulação com as professoras bibliotecárias);
 a adesão da comunidade educativa (alunos e encarregados de educação);
 o contributo de especialistas em determinadas temáticas.

METODOLOGIAS DE ENSINO
As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras dos
alunos para a ação. Assim, devem ser privilegiadas as metodologias de ensino que promovam um papel
ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens, por forma a desenvolver áreas de competências
do Perfil do Aluno e das Aprendizagens Essenciais. Em sede de Área Disciplinar deverão ser
abordadas as metodologias a implementar.
Fomentar o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos.
No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Aluno
à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. A título
exemplificativo, poderão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competências:


informação e comunicação;



relacionamento interpessoal;



pensamento crítico e criativo;



desenvolvimento pessoal e autonomia;



bem-estar, saúde e ambiente.
A este propósito, é de referir que o E@D é uma modalidade que permite que competências

transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da
diversificação de formas de trabalho.
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
A avaliação a desenvolver deve ter o foco nas aprendizagens valorizando e privilegiando a
avaliação formativa como principal modalidade de avaliação, através da operacionalização do projeto:
“Falar e escrever... é pensar!” (Projeto MAIA).
Deverão

ser

observados

os

critérios

de

avalição

do

ensino

não

presencial

“OLHAR@DISTÂNCIA”
Devem ser equacionados os seguintes aspetos:


a natureza contínua, sistemática e integrada no processo de ensino e aprendizagem da
avaliação, tendo em conta as especificidades do E@D;



a utilização de técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação diversificados e adequados
às especificidades do e-learning;



a necessidade estrutural de disponibilizar com feedback e feed forward sistemáticos, de
qualidade e atempados aos alunos.

Existem várias ferramentas online que permitem que o aluno perceba que o professor está presente
e que acompanha o seu trabalho, por exemplo aquelas que permitem conceber atividades de feedback
automático, tais como Quizizz, Edpuzzle e Formulários do Google no modo questionário. Poderão ainda
ser usados outros instrumentos de avaliação relevantes na educação a distância:


post colocados em blogues, fóruns ou em murais, como a aplicação Padlet;



diários de bordo, espaços onde os alunos colocam uma descrição sobre seu processo de
aprendizagem, registos importantes e experiências vividas, como o Jamboard do GSuite;



e-Portefólios;



storytelling digitais;



glossários;



entrevistas;



mapas conceptuais;



debates;



vídeos e áudios;



…
A avaliação por pares é uma metodologia de avaliação muito frequente no ensino online.

Quando utilizada numa perspetiva formativa, centra-se nas necessidades dos alunos. Quando utilizada
numa perspetiva sumativa, centra-se nos resultados.
Tal como no ensino presencial, o trabalho de projeto, utilizando ferramentas digitais de
colaboração, e a sua exposição e discussão, pode constituir um instrumento de avaliação sumativa.
A classificação massiva a distância não é suficiente para assegurar o controlo do processo de
avaliação, pelo que se deve apostar na autoavaliação e autorregulação e na avaliação pelos pares.
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CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR
As atividades desenvolvidas deverão ter em atenção:
 a promoção do sentimento de pertença à turma;
 o desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos;
 a promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de casa;
 a interajuda entre os alunos, nomeadamente desenvolver atividades que promovam o trabalho
colaborativo.
Os professores e em especial o PTT/DT deverão ter especial atenção na prevenção de situações de
alunos em perigo e/ou risco. Para minimizar estas situações deverá existir um momento semanal de
contato dos alunos com o Diretor de Turma onde possam de alguma forma de expressar “como se
sentem”, formal ou informalmente.

ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO
O acompanhamento, monitorização e regulação do Plano E@D do Agrupamento será da
responsabilidade do Conselho Pedagógico, com recurso aos docentes que integram a Equipa de
Autoavaliação

do

Agrupamento

em

articulação

com

a

Equipa

EMAEI,

Coordenadores

de

Estabelecimento, de Departamento Curricular, dos Cursos Profissionais e de Diretores de Turma.
A recolha de feedback da implementação do Plano E@D deve ser feita de forma sistemática
pelos PTT/DT, a partir de questionários regulares para aferição do grau de satisfação de professores,
alunos e encarregados de educação e deverá ser encaminhada para a equipa de Autoavaliação.
 Como indicadores de qualidade, serão monitorizados:
o

grau de satisfação dos docentes;

o

grau de satisfação dos alunos e dos pais/EE;

o

a qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens;

o

apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos.

 Como indicadores de quantidade, serão monitorizados:
o

taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;

o

número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho;

o

desenvolvimento de novas aprendizagens;

o

desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e
ligação à internet em casa.
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No acompanhamento/monitorização a comunicação assume um papel fulcral no Plano de E@D
para a compreensão das ações implementadas e na prevenção situações de incertezas por parte de
todos atores escolares. Neste contexto serão criados, regularmente, Planos de Comunicação para os
diversos destinatários (EE, professores, alunos, pessoal não docente), utilizando-se os meios e canais
que se consideraram mais apropriados (portal do Agrupamento, e-mail, outros).

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Sítio de Apoio às Escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/
10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco
OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration
Resolução do Conselho de Ministros nº53–D /2020 de 20 de julho
Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021
Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo
2020/2021

Alcabideche, 02 de setembro 2020*
A Diretora do Agrupamento
Teresa Lopes
*Revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico nº7 de 6 de janeiro de 2021
**Revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico nº9 de 22 de janeiro de 2021

AEIM|SETEMBRO 2020

13 de 18

PLANO DE ENSINO @ DISTÂNCIA

ANEXOS
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ANEXO I – FLUXOGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO E@D

Diretora
Equipa de monitorização e
regulação do plano E@D

Coordenadores
de
Departamento

Equipa PTE

Apoio
tecnológico

Orientação e
Gestão Pedagógica

Professores

Coordenadores de DT
Coordenadores de
Estabelecimento
Diretrizes para o
Plano Pedagógico
de Turma

Diretores de Turma
Conselho de Docentes
Coordenadores de
áreas disciplinares

Plano de Turma
gestão das AE e das
competências a privilegiar

Professores
Titulares
Professores CT
Elaboração do
Plano Pedagógico
de Turma

Reajuste do
Horário da
Turma

Sessões
Síncronas
(Zoom)

Sessões Assíncronas
(Google Classroom;
Correio)

Professores

Feedback
Correção das
atividades
Avaliação

Aluno/EE

Realização
das
atividades
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ANEXO II - RECURSOS DIGITAIS
Comunicação assíncrona pela plataforma Google Classroom
O Google Classroom torna o ensino mais produtivo e significativo simplificando o processo das
atividades, melhorando a colaboração e promovendo a comunicação.
 Foram criadas turmas onde é possível distribuir atividades, enviar feedback e ver tudo num
único lugar.
 Os professores podem criar atividades, enviar avisos, iniciar instantaneamente debates com a
turma, ver rapidamente quem concluiu ou não um trabalho, dar feedback direto e em tempo
real e ainda atribuir classificações.
 Os alunos podem compartilhar recursos uns com os outros e interagir no stream/mural da turma
ou por e-mail.
O Google Classroom é gratuito, não exibe anúncios e nunca usa seu conteúdo ou os dados dos
alunos para fins publicitários.

Comunicação síncrona (Zoom/Google Meet)
Os programas de videoconferência Zoom e Google Meet são de fácil utilização, versáteis e têm
a capacidade de funcionamento com um elevado número de participantes.
Os tutoriais relativos a esta comunicação por videoconferência serão disponibilizados aos alunos
pelos Professores Titulares, Diretores de Turma e/ou professores de T.I.C..
Procedimentos de utilização da comunicação por videoconferência Zoom/Google Meet:
 os alunos terão acesso a aula por videoconferência, através de um ID ou de um link;
 os ID’s e/ou links das sessões estarão listados no stream/mural do Google Classroom;
 no caso do Zoom, os alunos deverão instalar no seu equipamento (tablet, iPad, computador,
telemóvel...) https://zoom.us;
 No caso do Google Meet, o acesso é feito através do link do Meet da turma do Classroom
 Durante a sessão síncrona deverão ter em conta os seguintes procedimentos:
o

o aluno deverá ter o microfone desligado, uma opção que só deve ser acionada quando
necessitar de falar;

o

o professor, como anfitrião, consegue controlar esta e outras funcionalidades;

o

quando o aluno desejar intervir, tem ao seu dispor a funcionalidade de “levantar a
mão”, aguardando indicação para o fazer;

o

para uma melhor concentração poderão ser usados auscultadores;

o

o professor, enquanto anfitrião, definirá com os alunos as normas de funcionamento.
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ANEXO III - REGULAMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SÍNCRONA E ASSÍNCRONA EM E@D
PRINCÍPIOS GERAIS
O utilizador da plataforma Goolge Classroom, da comunicação por videoconferência Zoom e do e-mail,
doravante denominados recursos digitais, para fins de E@D (ensino a distância), aceita implicitamente
reger-se por um conjunto de regras e condições à luz do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Essas regras
baseiam-se no respeito por todos os membros desta comunidade virtual, assim como na observância de
uma utilização baseada em boas práticas.
1. Os recursos digitais aos quais se refere este documento serão usados por alunos e docentes do
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, para dar cumprimento ao Plano de E@D definido para o ano letivo
2020/2021.
2. A utilização destes recursos digitais pressupõe a salvaguarda dos direitos do aluno referidos nas
alíneas a) b) d) j) s) artigo 10.º da Secção I do Capítulo III da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
3. As atividades realizadas através destes recursos digitais deverão ser de âmbito educativo, científico
ou cultural, sem intuitos comerciais.
4. Cada utilizador deverá considerar que o acesso aos recursos digitais constitui um prolongamento online do espaço escolar, devendo, por isso, respeitar as mesmas regras a que neste está sujeito.
5. Os utilizadores deverão usar estes recursos digitais apenas para os fins a que se destinam.
6. No perfil do utilizador, destes recursos digitais, devem ser usados nomes reais do mesmo.
7. Os utilizadores destes recursos digitais são responsáveis pela confidencialidade da informação
pessoal utilizada.
8. Cada utilizador é responsável pelos conteúdos colocados em seu nome, nomeadamente em termos
da informação (texto e imagem) relativa ao seu perfil de utilizador e publicações.
9. O utilizador aluno rege-se pelos deveres do aluno referidos nas alíneas c) d) e) f) g) h) i) j) k) p) s) t)
artigo 10.º da Secção II do Capítulo III da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
10. A Direção do Agrupamento reserva-se o direito de agir sobre os responsáveis pela divulgação de
imagem e som e de outros conteúdos que não se refiram ao utilizador, que não cumpram os objetivos a
que os recursos digitais se destinam, que não salvaguardem o ponto 2 e/ou desrespeitem o número 7.
11. O desrespeito dos deveres do aluno poderá levar à aplicação de medidas disciplinares previstas na
mesma Lei nomeadamente à exclusão desse recurso digital.
12. À Direção do Agrupamento reserva-se o direito de eliminar e/ou solicitar que sejam eliminados
conteúdos que coloquem em causa os direitos dos utilizadores.
13. À Direção do Agrupamento reserva-se o direito de resolver todos os assuntos que estejam
contemplados nas presentes regras, tendo em conta a legislação em vigor.

AEIM|SETEMBRO 2020

17 de 18

PLANO DE ENSINO @ DISTÂNCIA

ANEXO IV – PLANO PEDAGÓGICO DE TURMA (Exemplo)
PLANO PEDAGÓGICO DE TURMA
___º ANO / TURMA _____

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA
ENTRE ___/___/2020 E ___/___/2021
Diretor de Turma: A...

Disciplina

Descrição da Atividade Pedagógica*

Calendarização
Feedback
Prazo(s) de Entrega**

Português

Aprendizagens – Elaboração de um texto expositivo; Aprofundamento de conhecimentos
sobre o 25 de abril de 1974;
Atividades/Orientações – 1.Visionar os três documentários e ler o artigo (no GCR); 3.Fazer
uma breve pesquisa sobre os seguintes temas e recolher alguns exemplos: o papel importante
da música: canções, compositores, poetas e poemas, livros; a importância das pinturas
murais, cartazes e slogans e figuras de destaque; 4. Apresentar os dados da pesquisa num
texto, bem estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão, 5. Colocar o texto,
numa follha WORD, no Google Classroom.
O trabalho deve ser realizado individualmente
Feedback – Esclarecimento de dúvidas por e-mail, GCR, Instagram, até ao dia 3/06;
Apresentação/Avaliação - Na sessão síncrona-Zoom de 5/06 (6ºf), apresentação oral dos
textos e debate sobre a temática.

(…)

-------

FísicoQuímica

Aprendizagens a desenvolver: Relação entre os três atributos do som e as características da
onda a partir de atividades experimentais
Em grupo:
ATIVIDADE
Realizar a atividade experimental em grupo sobre “Atributos do Som”: a partir da aplicação
“Oscilloscope” e utilizando os sons produzidos pelos instrumentos construídos anteriormente,
QUINZENAL
estudar os três atributos do som. Será disponibilizado um protocolo experimental para facilitar
a execução da atividade. O produto deste trabalho deverá ter os seguintes elementos:
Feedback -2 de junho
 Apresentação de cada um dos instrumentos musicais construídos
Entrega - 9 de junho
 Apresentação das etapas de construção dos instrumentos musicais
(16h)
 Elaboração de um relatório científico da atividade experimental “Atributos do Som” (depois
do feedback da professora, colocar no padlet do grupo)
Feedback da evolução da atividade no dia 2 de junho;
Os critérios de correção desta tarefa serão apresentados na rubrica no GCR.

CD/A.T.
Ed. Especial
SPO
(1)
PNL/BE
(2)
PNA/PCA
(1)
(2)

ATIVIDADE
QUINZENAL
5 de junho
(17h)

-----

-------

Considerações:
No GCR visitar o tópico: Plano Nacional de Leitura/ Biblioteca Escolar.
No GCR visitar o tópico: Plano Nacional das Artes/Programa Cultural das Artes.

*Devem ser dadas as seguintes indicações ao aluno de forma clara e simples:
Aprendizagens: o que vai aprender; Atividades: o que deve fazer; Orientações/ Recursos: como vai aprender e a que
pode recorrer (manual/manual digital, sites, blogues,...); Apoio/ Feedback/ Esclarecimento de dúvidas:
acompanhamento da evolução das atividades (no GCR, por e-mail...); Avaliação: como vai ser avaliado (a disponibilizar
na Plataforma GCR);
**Marcar/Dar a conhecer aos alunos as sessões/momentos de feedback e/ou de esclarecimento de dúvidas.
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