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PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

 

1. Introdução 

 

Neste plano, considerou-se que o ensino à distância é uma modalidade de ensino que se 

constitui como uma alternativa de qualidade para os alunos impossibilitados de frequentar 

presencialmente a escola, alicerçada na integração das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) nos processos de ensino e aprendizagem como meio para que todos 

tenham acesso à educação. 

 

As TIC, por si só, não são veículos para a aquisição de conhecimento, capacidades e atitudes. 

O trabalho com a Internet implica a criação de ambientes de aprendizagem voltados para a 

socialização, a solução de problemas, a gestão partilhada de dados e a criação e a 

manutenção de uma memória, que contenha informações de interesse do grupo, capazes de 

modelar conhecimentos sobre as mais diferentes áreas de aplicação.  

A aprendizagem na e com a Internet é significativa quando, está integrada num contexto 

estrutural de mudança do ensino-aprendizagem, onde professores e alunos vivenciam 

processos de comunicação abertos, de participação interpessoal e de grupo. De outra forma, a 

Internet será uma tecnologia a mais, que reforçará as formas tradicionais de ensino. 

 

Nas estratégias definidas para a implementação de um Plano de Ensino à Distância, para além 

dos aspetos anteriormente referidos, dever-se-á ter em consideração a utilização do trabalho 

colaborativo. Esta estratégia proporciona, para além da complementaridade de capacidades, 

de conhecimentos e de esforços individuais, também a interação entre indivíduos com 

entendimentos, pontos de vista e habilidades complementares. Ao argumentar as suas 

posições, os membros de um grupo têm o feedback necessário para identificar inconsistências 

e falhas no raciocínio e, juntos, podem procurar ideias, informações e referências para auxiliar 

na resolução dos problemas. Um grupo também tem maior capacidade de gerar alternativas, 

apontar as vantagens e as desvantagens de cada uma, selecionar as mais viáveis e tomar 

decisões. 

 

Utilizar a Internet para fins educativos requer, portanto, cuidados acrescidos, em termos de 

planificação e reflexão sobre as atividades. Na base desta reflexão estão sempre as conceções 

de cada um sobre o que é aprender, sobre o lugar dos recursos educativos no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como sobre o papel que cabe neste processo ao professor e ao 

aluno. Para além do bom senso, a planificação das atividades deverá ter em conta alguns 

princípios/boas práticas (Figura 1). 
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Figura 1 – Recomendações sobre o Ensino à Distância  
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2. Definição do Plano 

 

O desenvolvimento deste plano é um processo em constante construção, alicerçado na procura 

permanente das melhores respostas às caraterísticas da nossa comunidade escolar, quer ao 

nível tecnológico quer das suas competências digitais. 

 

Este plano contempla as seguintes etapas: 

a) Definição das estratégias de gestão e liderança; 

b) Estratégia e circuito de comunicação; 

c) Modelo de ensino a distância; 

d) Plano de monitorização e avaliação. 

 

2.1. Definição das estratégias de gestão e liderança 

 

2.1.1. Direção 

− Registar a Escola na Plataforma ZOOM com o domínio @aejr.  

− Os docentes do Agrupamento deverão proceder ao registo com a conta 

institucional (@aejr) para terem tempo ilimitado na conta gratuita. 

 Registar a Escola no G Suite for Education. 

 Os docentes do Agrupamento deverão aguardar por instruções para 

proceder ao registo com a conta institucional para terem acesso 

diferenciado aos recursos da plataforma. 

− Divulgar o documento junto dos docentes e não docentes e da Associação de Pais 

do Agrupamento, solicitando contributos para a elaboração do Plano. 

− Fazer o levantamento, dos docentes e discentes que não possuem equipamento 

tecnológico e internet. 

− Articular com a edilidade e/ou com outros parceiros, por exemplo, as Juntas de 

Freguesia, Bibliotecas, Associações de Pais/PSP/Escola Segura … como forma 

de chegarmos a todas as crianças/alunos.  

− Constituir uma Equipa de Apoio Pedagógico e Tecnológico para dar 

resposta/organizar questões emergentes. 

− Constituir uma Equipa responsável pelo acompanhamento e monitorização do 

Plano E@D;  

− Capacitar os professores, os alunos e os Encarregados de Educação para a 

utilização dos meios tecnológicos a adotar (agendar workshops on-line, 

disponibilizar tutoriais); 

− Aprovar o documento em reunião extraordinária de Conselho Pedagógico; 

− Criar um guião simples e claro sobre o funcionamento do Agrupamento; 
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− Definir orientações pedagógicas, nomeadamente: trabalhar competências 

transversais e consolidar conhecimentos. Deverá ficar ao critério de cada grupo 

disciplinar/de ano se é possível lecionarem novos conteúdos (a título excecional). 

Não se realizam fichas de avaliação. 

− Criar as turmas e as disciplinas nas plataformas definidas pelo Agrupamento. 

 

2.1.2. Coordenadores de ciclo/departamento e o Diretor de curso 

− Acompanhamento e concretização das orientações pedagógicas. 

 

2.1.3. Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares de Grupo 

− Organização da planificação semanal das atividades a realizar; 

− Comunicar a planificação aos alunos e aos Encarregados de educação; 

− Garantir a articulação entre professores e alunos;  

− Garantir o contacto com os encarregados de educação; 

− Relatar à Direção do Agrupamento eventuais situações de emergência social. 

 

2.2. Estratégia e circuito de comunicação  

 

A atividade letiva, não presencial, deverá ter em consideração as seguintes orientações: 

− Registar sumários somente da atividade letiva (síncrona ou assíncrona). 

− Os professores tutores, professores responsáveis pelo Apoio Tutorial Específico 

(ATE) e todos os técnicos especializados devem manter os horários para falar com 

os alunos (telefone, Whatsapp, email, Zoom, Skype…). 

− Definir uma planificação semanal, por Conselho de Turma/ Titular de turma 

utilizando o meio mais expedito (mail ou via plataforma): 

 

Planificação de Semana xxx a xxxx 

Disciplina Atividade Proposta 
Síncrona/ 

Assíncrona 
Início Conclusão 

Matemática 

Conteúdo: Equações 

Tarefa: Analisar o PowerPoint e resolver os 

Exercícios 2-3 Pág. 30 do Caderno de 

Exercícios 

Assíncrona 23/04 25/04 

Ed. Física 

Conteúdos: Capacidades Condicionais e 

Coordenativas Gerais 

Tarefa: Aula no Zoom 

Síncrona 
24/04 

10h 

24/04 

10:30h 

…     
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Esta planificação deverá obedecer aos seguintes pressupostos: 

− As disciplinas no 2.º e 3.º Ciclos com carga semanais: 

o >= a 3 tempos poderão participar numa sessão síncrona semanalmente; 

o < 3 tempos poderão participar numa sessão síncrona quinzenalmente; 

o Esta orientação poderá ser ultrapassada se o conselho de turma assim o 

entender. 

− A duração das sessões síncronas não deverá ultrapassar 20/30 minutos (Pré, 1.º e 2.º 

CEB/3.º CEB); 

− Não deverão ser planificadas mais do que 2 sessões síncronas diariamente, a definir 

por cada Conselho de Turma; 

− A planificação semanal deverá ser articulada com os docentes de Educação Especial; 

− A planificação semanal será definida com uma semana de antecedência, antevendo a 

necessidade de remeter materiais pelos correios; 

− Os Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares de Grupo deverão marcar uma 

sessão síncrona semanal, para realizar a articulação com os alunos e aferir sobre as 

dificuldades e necessidades dos alunos/famílias; 

− O acompanhamento, esclarecimento de dúvidas, a correção e o feedback de cada uma 

das atividades deverá ser dado aos alunos pelos docentes responsáveis pelas 

respetivas atividades; 

− Deverá ser comunicado aos Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares de Grupo 

os casos de alunos que não cumprem, reiteradamente, as atividades propostas; 

− Para minimizar o número de registos, a dispersão de alunos/professores e de recursos, 

é recomendada a utilização das plataformas Edmodo (Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º 

Ciclos) e G-Suite – Google ClassRoom (3.º Ciclo), e da aplicação Zoom (para todos): 

 Os docentes do Agrupamento deverão aguardar por instruções para proceder 

ao registo com a conta institucional para terem acesso diferenciado aos 

recursos da plataforma. 

 Para além das instruções e tutoriais, serão promovidas workshops de 

esclarecimento. 

− Durante a primeira semana serão desenvolvidas atividades de capacitação dos 

docentes, dos alunos e dos Encarregados de Educação com vista à correta utilização 

dos meios tecnológicos a adotar; 

− Durante a primeira semana deverá ser definida a planificação das atividades a realizar 

na semana seguinte e assim sucessivamente; 

− Os Diretores de Turma/Titulares de Turma poderão utilizar o email de turma ou um 

grupo de WhatsApp de turma/grupos fechados de turma no Facebook para uma 

comunicação mais rápida para procedimentos/trabalhos pedagógicos para os alunos, 

caso seja necessário, e manter maior proximidade com os alunos.  
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2.3. Modelo de ensino a distância 

 

O modelo preconizado procura dar resposta, com eficácia, às solicitações do contexto 

deste plano. A Educação Pré-escolar, o Ensino Artístico Especializado de Música, a Educação 

Inclusiva e o Gabinete de Apoio ao aluno e à Família são objeto de considerações que têm em 

conta a sua especificidade. 

 

− Ter sempre em conta a mancha horária dos alunos, definida na planificação semanal, 

na marcação de sessões síncronas (Zoom ou outra aplicação).  

− As tarefas planificadas devem ter um tempo definido para a execução (pelo menos 

24 horas). 

− Os docentes devem ser firmes no respeito pelos prazos de realização dos 

trabalhos. No entanto, ter em consideração certas situações que alguns alunos estão 

a viver (há alunos a tomar conta, a tempo inteiro, de irmãos mais novos assim como as 

correspondentes tarefas de casa). Nesta firmeza de prazo, ter a certeza que o tempo 

dado para a realização das tarefas foi alargado o suficiente. 

− Cada professor tem liberdade para trabalhar da maneira que lhe for mais 

conveniente, pois também se estão a habituar a este tipo de ensino, têm (ou não) as 

suas limitações no uso das tecnologias e também terão constrangimentos tecnológicos 

em casa, nomeadamente a partilha de equipamentos com outros membros da família. 

− Os professores, individualmente, devem ser responsáveis pelo trabalho que fazem com 

os alunos, pelo que não devem ser os Diretores de Turma /Titulares de Turma a 

distribuir o trabalho de cada disciplina.  

 

2.3.1. Educação Pré-escolar 

− Após ser feito o levantamento junto dos encarregados de educação e dos 

docentes sobre se dispõem de meios informáticos definir, em cada situação, qual 

a melhor forma de chegar a todas as crianças e quais as alternativas possíveis. 

− Realização de uma planificação semanal que contemple todas as áreas de 

conteúdo e as rotinas. A mesma deverá ser gerida de forma flexível com os pais, 

alternado entre atividades mais orientadas e de livre escolha da criança. 

− Partilha de recursos entre as docentes prevendo sugestões de atividades com 

materiais facilmente disponíveis em casa. 
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− Avaliação e monitorização do feedback recebido pelos pais e crianças por cada 

educadora e em reunião de Departamento. 

 

2.3.2. Ensino Artístico Especializado de Música  

− Organização das turmas com a implementação de plataformas comuns à maioria 

das disciplinas. 

o Classroom: Criação de turmas/Disponibilizar trabalhos on-line/devolver 

trabalhos avaliados e corrigidos/Calendarização de tarefas. 

o Zoom: para sessões síncronas com a possibilidade de partilhar o ecrã como 

quadro.  

▪ Definição das regras de trabalho com a plataforma. 

▪ Número de alunos em simultâneo.  

▪ Microfones dos alunos desligados. Os alunos solicitarão permissão 

para intervir e solicitar explicações. 

− Organização da turma em chat (por disciplina) apenas para veicular alguma 

informação geral à turma.  

− Outras aplicações de apoio à especificidade de cada disciplina.  

▪ EarMaster; Musescore; Kahoot; Google Forms; Powerpoint; 

▪ …   

−  Sessões síncronas:  

▪ Calendarizar as sessões síncronas de acordo com a planificação semanal 

da turma, para evitar sobreposições; 

▪ Podem organizar-se dois grupos de alunos, permitindo rotatividade entre 

disciplinas da mesma área de conhecimento (apoio mais individualizado; 

menor confusão); 

▪ Momentos assíncronos (através do email), sempre que docentes e alunos 

considerarem necessário. 

Estas propostas são transversais às três disciplinas do Curso Básico de Música, no entanto, as 

disciplinas de Instrumento e Classe de Conjunto têm especificidades que serão contornadas 

com outras metodologias, com o apoio das novas tecnologias. 

− As aulas de instrumento poderão decorrer com sessões síncronas ou assíncronas. 

− Serão privilegiadas as sessões síncronas sempre que estejam reunidas as 

condições técnicas na transmissão de áudio e imagem com baixa latência; 
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− As sessões assíncronas poderão ocorrer sempre que solicitado pelo professor, 

recorrendo à partilha de gravações em áudio e vídeo; 

− Relativamente à disciplina de Classe de Conjunto, as sessões síncronas devem 

acontecer, embora não sendo esta a melhor metodologia devido às condições 

técnicas da globalidade da turma; 

− O horário poderá ser flexível e articulado com o Diretora de Turma; 

− A Classe de turma poderá ser organizada em pequenos grupos/ensembles e com o 

recurso a plataformas específicas de sincronização reunir o trabalho individual dos 

alunos, produzindo assim pequenos vídeos. 

o Acapella Maker; 

o Video Collage Maker. 

 

2.3.3. Educação Inclusiva  

 

− É de extrema importância para as crianças/alunos, haver uma gestão de tempo e 

criar uma rotina saudável num equilíbrio ocupacional com os seus cuidadores, 

nesta fase em que estão inibidas à participação ocupacional. 

− As atividades para os alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão 

deverão ser desenhadas de acordo com o Perfil do Aluno, tendo em conta as 

caraterísticas específicas e necessidades de cada um. Poderão realizar fichas de 

trabalho, seguindo a orientação dos docentes, trabalhos de grupo, trabalhos de 

pesquisa, leituras, visualização de vídeos com os conteúdos abordados pelos 

docentes. Deverão ser orientadas pelo docente de EE ou professor titular/diretor 

de turma e a avaliação deverá ser realizada tendo em conta os objetivos 

previamente definidos.     

− Com os alunos com medidas menos restritivas propõe-se acompanhar os pais, 

via, telemóvel, WhatsApp, Zoom ou através de outras redes sociais, na resolução 

das tarefas enviadas pelos titulares de Turma, articulando também com estes.  

− Criação de um banco de dados do Centro de Apoio à Aprendizagem com 

sugestões de atividades por áreas de intervenção, com o contributo de Docentes e 

Técnicos. 

 

Medidas Universais e Seletivas: 

− Perturbações Específicas de leitura, escrita e cálculo 

− Défice nas funções executivas: Atenção; Memória; 

Planeamento 

 

Medidas Adicionais (com alterações curriculares significativas): 
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− Áreas específicas contempladas no PEI - Por ex: Autonomia, 

linguagem, psicomotricidade. 

 

− Criação de uma página do SPO/ Departamento de EE/ Técnicas do GAAF para 

partilhar informações com alunos e Encarregados de Educação. 

− As entidades ITAD e Ment`Alegre também estão disponíveis para continuar a 

apoiar os alunos por contato telefónico e/ou videochamada, mantendo assim o 

acompanhamento necessário a cada um. 

 

 

2.3.3.1. Terapeutas Ocupacional e da Fala – Teleterapia 

 

− Objetivos da Teleterapia: capacitar a família de forma a trabalhar competências 

específicas, prevenir regressões, educar os cuidadores e ajudá-los a entender as 

necessidades dos alunos, estruturar as rotinas e promover a autonomia. 

− Realizar uma reavaliação (contactar os cuidadores via telefone), de forma a 

analisar as necessidades atuais dos alunos:  

o Através de uma entrevista semiestruturada (saber se têm acesso ao 

computador, internet, impressora e outros materiais, como tem sido a rotina 

familiar, quais as preocupações, as necessidades, os pontos fortes e pontos 

fracos, o espaço e ambiente).  

o Realizar uma intervenção centrada em cada aluno, em várias vertentes, de 

acordo com as necessidades e prioridades:  

▪ Aconselhamento às famílias, definindo estratégias;  

▪ Realização de sessões terapêuticas por videochamada, agendadas 

com a família, em horário, duração e periodicidade flexível;  

▪ Realização de sessões terapêuticas implementadas através da família, 

orientadas pela Terapeuta, supervisionadas por um adulto;  

▪ Sugestão de atividades autónomas;  

▪ Auxiliar a seleção de recursos como materiais, equipamentos, vídeos e 

atividades, via e-mail.  

− Durante todo o processo, a articulação entre a equipa deve ser constante para 

que:  

▪ A quantidade de trabalho seja a mais adequada;  

▪ As famílias sintam apoio de todos, sem sobrecarga;  

▪ Os alunos adquiram uma nova rotina de trabalho.  
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2.3.3.2. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

− Articulação com os Professores Titulares/Diretores de Turma. 

− Contacto direto com os Encarregados de Educação para perceber quais as 

maiores dificuldades/necessidades e em que aspetos técnicos poderemos ajudar. 

− Envio de estratégias aos pais para aplicação em contexto familiar (ex. rotinas, 

atividades lúdico-pedagógicas, estratégias ao nível da parentalidade, etc.), 

segundo as problemáticas dos alunos. 

− Disponibilização dos emails das psicólogas na página institucional do 

Agrupamento para os Encarregados de Educação de todos os alunos, que 

possam necessitar do apoio do SPO durante a pandemia; 

− Em caso de crise ou risco, encaminhar para os serviços de saúde mental 

disponíveis; 

− O Programa de Orientação Vocacional – 9.º Ano, tendo que ser concretizado 

em formato à distância, terá especial incidência na divulgação de informação 

atualizada sobre as ofertas do sistema educativo e apoio individual no processo de 

decisão prévio à matrícula no Ensino Secundário. 

▪ Cada Psicóloga divulgará esta informação junto do Diretor da Turma 

de 9.º Ano da qual ficou responsável, solicitando o correio eletrónico 

dos alunos inscritos no Programa, com autorização do Encarregado de 

Educação. O contacto com os alunos será estabelecido por este meio, 

ou se for mais indicado, através de telefone. 

▪ Não sendo neste momento, possível realizar avaliação de interesses e 

aptidões com base psicométrica à distância, proceder-se-á à recolha 

do máximo de informação sobre cada aluno através de um 

Questionário de Avaliação Vocacional e posterior acompanhamento 

individual do processo de decisão. 

▪ Pretende-se facilitar aos alunos e encarregados de educação, o 

acesso e exploração de informação sobre as ofertas disponíveis no 

âmbito dos sistemas de ensino e formação, cursos, organização 

curricular e saídas profissionais, promovendo uma atitude favorável à 

exploração da informação relevante para as suas escolhas 

vocacionais. 
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2.3.3.3. Intervenção Precoce - Equipa Local de Intervenção de Portalegre (ELI) 

 

- Procurar responder da melhor forma a cada família que acompanham.  

- Cada responsável de caso vai ligando às famílias, percebendo as necessidades em 

cada momento, propondo atividades com as crianças e sempre que se justifique 

enviam materiais.  

- Foi criado um grupo de Whatsapp com todos os elementos da Equipa onde serão 

partilhadas preocupações, as articulações feitas com outros serviços de modo a  

encontrar as melhores soluções.  

- Atenção redobrada às famílias socialmente desfavorecidas e emocionalmente mais 

instáveis. 

- Elaborar os relatórios das últimas avaliações efetuadas, a elencar as situações em 

que nas transições para o 1º ciclo as crianças necessitarão de outras medidas ( por 

forma a articular com as equipas da EMAEI).  

- Atualização da plataforma. 

 

 

2.3.4. Biblioteca Escolar (BE) 

- Disponibilização de contactos (telefónicos, de email, Watsapp e/ou das plataformas de acesso 

livre decididas pelo Agrupamento) dos Docentes mais diretamente responsáveis pelas BEs, ou 

Assistente Operacional no caso da BE da EB de Urra, e de um horário diário de atendimento a 

docentes e outro a alunos e encarregados de educação, com a duração de uma hora cada. 

- Articulação com as diferentes estruturas do Agrupamento, desde logo com a Direção, os 

responsáveis pelo Plano E@D, os Departamentos Curriculares, a Coordenação dos DTs, todos 

os Professores e Educadores, os diferentes Serviços de Apoio ao ensino e Aprendizagem e a 

Comunidade Educativa em geral, nomeadamente na disponibilização e partilha de recursos e 

no apoio à realização de atividades que envolvam pesquisas dos alunos. 

- Partilha e divulgação de documentos, iniciativas e atividades relacionadas com o 

desenvolvimento de competências no âmbito das diferentes literacias, mas também as que se 

inserem nas previstas nos documentos “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania” e 

“Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 
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2.3.5. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

 

Dinâmica de Espaços 

Proposta de atividades destinadas aos alunos do 1.º Ciclo: 

− Os docentes podem solicitar sessões lúdico-pedagógicas para as suas turmas, no 

âmbito das sessões síncronas, no programa Zoom, em dia e horário a combinar: 

▪ Canção do Bom Dia – Ritual de Acolhimento das Turmas 

▪ Histórias Animadas 

▪ Oficinas de Escrita Criativa 

▪ Sessões de Bem-Estar 

− Os professores titulares têm a possibilidade de agendar uma Sessão de Bem-Estar 

Pais e Filhos, atividade em família para a sua turma (Zoom). 

 

Atividades que têm como destinatários os alunos de 2.º e 3.º Ciclos: 

− Criação de uma página no Instagram baseada na partilha de atividades temáticas, 

entre as quais: 

▪ Desafios; 

▪ Emoções; 

▪ Concursos diversos; 

▪ Danças/coreografias; 

▪ Música; 

▪ Interpretação de canções; 

▪ Construção de jogos Lúdicos através de materiais recicláveis; 

▪ Promoção da Saúde Mental; 

▪ Atividades físicas; 

▪ Debates (discussão, sentimentos, expectativas realistas); 

▪ Receitas Saudáveis; 

▪ Sensibilização para a prevenção do COVID19; 

▪ Pintura como potenciadora do relaxamento, reflexividade, capacidade 

de concentração e capacidade criativa. 

− Atividades destinadas a Docentes, Técnicos e Assistentes Operacionais: 

▪ Convite para Sessões de Bem-Estar (Zoom). 

 

Medida Âncora 

− Articulação com Educadoras/Professores Titulares/Diretores de Turma/Direção, 

sempre que se sinta necessidade de prestar algum acompanhamento a 

Encarregados de Educação e alunos. 

− Contacto com os Encarregados de Educação para auscultar as principais 

dificuldades e necessidades que possam sentir; 
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Ambos os contactos acima descritos podem ser realizados através de telefone, e-mail, 

redes sociais e/ou em plataformas utilizadas para a reuniões, como por exemplo o 

ZOOM. 

− Articular com os serviços locais que possam contribuir para minimizar as 

dificuldades sentidas; 

− Continuar a realizar os registos das diligências; 

− Registar esses contactos e elaborar pequeno relatório semanal. 

 

 

3. Plano de monitorização e avaliação 

 

O sistema de autoavaliação do Agrupamento deverá integrar a monitorização das seguintes 

situações, que deverão ser acompanhadas pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família: 

− Alunos que não cumprem, reiteradamente, as atividades propostas (Deverá ser 

comunicado aos Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares de Grupo que 

farão a recolha semanalmente); 

− Situações de emergência social (Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares 

de Grupo deverão estar atentos e relatar à Direção do Agrupamento).  

 

 

4. Equipa de Apoio Pedagógico e Tecnológico 
 

É criada a Equipa de Apoio Pedagógico e Tecnológico, constituída pelos Coordenadores de 

Conselho de Docentes/Ciclo/Diretores de Turma e por docentes de informática, os quais irão dar 

apoio aos seguintes níveis de ensino:  

 

Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo João Carlos Correia joao.correia@aejr.pt 

Luís Maurício luis.mauricio@aejr.pt 

2.º Ciclo Joaquim Ferreira joaquim.ferreira@aejr.pt 

António Boinas antonio.boinas@aejr.pt 

3.º Ciclo Isabel Rovisco isabel.rovisco@aejr.pt 
Nuno Pimentel nuno.pimentel@aejr.pt 

 

 

 

 

5. Equipa de Acompanhamento e monitorização do Plano 
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È criada a Equipa responsável pelo acompanhamento e monitorização do Plano E@D, 

constituída por: 

− Diretora; 

− Coordenador da Equipa de Autoavaliação e  

− Coordenador dos Diretores de Turma. 

 

Esta equipa definiu que: 

− Serão recolhidos indicadores de qualidade e de quantidade (a recolha de dados poderá 

ocorrer duas vezes durante o 3.º Período); 

− Como indicadores de qualidade, poderão optar pela monitorização do grau de 

satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE, bem como a qualidade do 

feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens, recorrendo a 

pequenos questionários online.  

− Como indicadores de quantidade, poderão optar, por exemplo: 

o Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores de cada 

disciplina; 

o Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de 

trabalho elaborado;  

o Disponibilização de recursos por parte do Agrupamento (número de 

computadores, tablets, livros da Biblioteca Escolar… disponibilizados pela 

escola); 

o Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem 

computador e ligação à internet em casa. (Entrega e recolha de trabalhos ao 

domicílio dos alunos por parte das forças de segurança, CTT, outros e 

posterior entrega na escola; disponibilização por parte da escola de um tablet) 

 

Aprovado em reunião extraordinária de Conselho Pedagógico de 3 de abril de 2020 

 

A Presidente, 
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