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A -Princípios orientadores
Este documento, tendo em conta a conjuntura social e educativa decorrente da pandemia COVID19, integra um conjunto de orientações excecionais de organização e funcionamento dos
estabelecimentos de educação do Agrupamento de Escolas Gândara Mar (AEGM), para o ano letivo
2020/2021, emanadas pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral
da Educação (DGE) e pela Direção Geral da Saúde (DGS) que devem conduzir à retoma das
atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança para toda a
comunidade educativa.
A elaboração deste documento teve ainda em conta o estabelecido nos documentos estruturantes
internos do AEGM, o Plano de Contingência, o Plano de Higienização, o Plano E@D, e integra os
princípios orientadores para o ensino presencial, misto e à distância, bem como o Programa de
Mentorias e uma sistematização das Normas Internas de cumprimento obrigatório nas atividades
escolares a decorrer no ano letivo 2021/2022, de modo a poder ser garantida uma progressiva
estabilização educativa e social.
As orientações para o próximo ano letivo registam claramente que o regime regra deva ser o
presencial (DGEstE III.1 – Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas).
No entanto e porque a evolução da pandemia não é possível de prever, todas as escolas deverão
elaborar planos que permitam transitar entre os regimes presencial, misto ou não presencial com
possibilidades de gestão flexível dos horários e dos espaços escolares no sentido de serem
cumpridas as normas de segurança e as orientações da Direção-Geral de Saúde.
A possibilidade, já prevista na resolução do Conselho de Ministros n. º53-D/2020 de 20 de julho, de
um regime misto e de um regime não-presencial que funcionarão «única e simplesmente em
situação contingencial», obriga as escolas a iniciar a preparação de uma resposta mais
estruturada e eficaz em caso de necessidade temporária.
No que concerne às competências a desenvolver em fase pandémica e de descentralização da
atividade letiva, o enfoque principal estará centrado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais para cada ano de escolaridade.
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As regras de organização do ano letivo dispostas no Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de
julho permanecem em vigor.

B – Organização da escola
Todas as normas genéricas expressas neste documento, compatibilizadas com as Orientações
excecionais de organização e funcionamento expressas em documento próprio, tendem a reduzir
o contacto entre elementos da comunidade educativa, a garantir o distanciamento mínimo entre alunos nas
salas de aula, a minimizar a concentração de alunos enquanto permanecem na escola (hora de entrada,
intervalos e hora de saída) e a fazer a necessária otimização na atribuição, tanto quanto possível, de uma
sala fixa a cada turma.
1. Cumprir com rigor todas as normas de etiqueta respiratória e cívicas emanadas pela Direção
Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral da Educação (DGE) e Direção
Geral da Saúde (DGS);
a. Reforço da lavagem das mãos;
b. Uso de lenços descartáveis;
c. Cuidados redobrados quando se tosse ou espirra;
d. O uso obrigatório de máscara de proteção individual pelos funcionários docentes e não
docentes e pelos alunos a partir do 2.º ciclo;
e. Não partilhar objetos pessoais (livros, bebidas, comida, canetas, … )
2. Manter-se-á em vigor o processo de desinfeção e higienização dos espaços escolares bem como a
higienização das mãos e cedência de máscara;
3. Pessoas externas ao processo educativo (encarregados de educação, fornecedores, …) só devem
entrar no recinto escolar quando tal for imprescindível, fora dos intervalos letivos, e, sempre de
forma segura, utilizando máscara e evitando o contacto com as crianças, alunos, pessoal docente
e não docente;
4. Os trajetos de entrada e saída serão, sempre que possível, diversificados e identificados com
recurso ao uso de sinalética devendo ser mantido o distanciamento físico;
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5. A entrada dos alunos nos blocos ocorrerá depois da entrada do professor, mantendo a distância
de segurança e a circulação pelo lado direito;
6. Após cada aula, a área do professor será higienizada;
7. Durante os intervalos, os alunos devem manter-se no espaço definido para a sua turma. Em
situações de mau tempo, este espaço poderá ser a sala de aula;
8. Todas as atividades promovidas pela escola deverão obedecer a critérios de redução de contacto
e de distanciamento físico e ser adequadas ao regime utilizado;
9. As atividades desportivas devem ser planificadas de acordo com as orientações das autoridades
de saúde. Será salvaguardado o uso de um balneário individual por turma e uma desinfeção
desse espaço entre as aulas;
10. A planificação e concretização de atividades e projetos já estabelecidos, em curso ou a iniciar
devem ser adequados ao regime letivo.
Em particular nos Jardins de Infância:
1. As crianças e o pessoal docente serão organizados por salas de modo a evitar o contato entre
pessoas de grupos diferentes;
2. Sem comprometer o funcionamento das atividades pedagógicas deve ser maximizado o
distanciamento físico entre as crianças;
3. Serão, sempre que possível, privilegiadas atividades ao ar livre ou em espaços arejados;
4. Serão criados espaços “sujos” e espaços “limpos” com diferentes circuitos de entrada e de
saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível;
5. Solicitar-se-á ao Município o aumento do material individual disponível necessário para cada
atividade e será reforçada a desinfeção do mesmo entre utilizações;
6. Nas salas permanecerá apenas o material indispensável para a prática pedagógica,
maximizando o espaço disponível e facilitando a desinfeção do espaço;
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7. As idas à casa de banho serão controladas, para evitar aglomeração ou cruzamento de crianças
ou adultos de salas distintas;
8. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento
e higiene:
a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças;
b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o
façam de forma correta;
c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento
físico possível entre crianças;
d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies
utilizadas;
e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
f.

Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem
ser colocados em saco descartável, quando aplicável;

g. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico
entre profissionais.
9. As crianças são entregues à porta do estabelecimento de ensino, não sendo permitida a entrada
dos acompanhantes, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a
circulação de pessoas externas no interior do recinto;

C – Alteração dos horários letivos
De acordo com as normas que balizam este documento a escola – sede irá alargar o seu horário
de funcionamento, com início às 8h 30min, de forma a conciliar o desenvolvimento das
atividades letivas com as orientações das autoridades de saúde.
Horários escolares a promover na situação de regime presencial:
1.ºCEB

2.ºCEB/ 3.ºCEB/ SEC.

09:00 – 10:30

08:30 – 9:20

11:00 – 12:30

9:25 – 10:15

14:00 – 15:30

10:30– 11:20
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16:00 – 17:00

11:30 – 12:20
12:25 – 13:15
13:20 – 14:10
14:20- 15:10
15:20-16:10
16:20-17:10

A realidade física (salas) e humana (turmas/alunos) do AEGM permite uma sala fixa e única para
cada turma assim como lugar/secretária fixo por aluno, exceto no caso das turmas do ensino
secundário ( 2 alunos por mesa).
1. No bloco A, decorrerão as aulas de Tecnologias de Informação e Comunicação e o Ensino
Secundário – Cursos Profissionais;
2. No bloco B, decorrerão as aulas do do 8.º ao 10.ºanos;
3. No bloco C, decorrerão as aulas do 4.º ao 7.ºanos;
4. No Pavilhão Gimnodesportivo, decorrerão as aulas de Educação Física, salvaguardando-se, dois
balneários por turma e as orientações da Direção Geral de Saúde;
Nas restantes escolas do AEGM, manter-se-á o horário letivo do ano transato e será garantida uma
sala fixa e única para cada grupo/turma.
JI

1.ºCEB

09:00 – 12:00

09:00 – 10:30

13:30 – 15:30

11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:00

A mudança de horário no 2.º e 3.º ciclos permitirá mais tardes livres para as turmas de modo a
promover um equilíbrio tanto em termos de presença na escola como em termos de acesso a todas
as facilidades educativas: refeitório, bar, reprografia.
Todos os procedimentos, acessos aos locais de atendimento e convívio e regras de utilização dos
diferentes espaços serão divulgados a toda a comunidade letiva no início do ano letivo.
Assim:
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1. O refeitório funcionará por turnos com horário marcado por turma, do modo a não formar
aglomerados de alunos e limitado à lotação de um aluno por mesa. O acesso ao refeitório
será feito pela entrada habitual e a saída pela porta exterior sul;
2. No bar, haverá um circuito único de entrada e saída, estando limitado o acesso à zona de
serviço;
3. O acesso à papelaria deverá respeitar o distanciamento de segurança, de 1 metro;
4. O acesso à reprografia deverá respeitar o distanciamento de segurança, de 1 metro;
5. O acesso aos serviços administrativos, quando for estritamente necessário, estará
limitado a uma pessoa de cada vez. Quando se trate apenas da entrega de documentos,
deverá ser privilegiado o balcão da telefonista;

D – Regime de ensino presencial
De acordo com os princípios orientadores e tendo em vista os vários cenários previsíveis, a
implementação de medidas organizativas tem em vista a flexibilização da transição entre regimes
presencial, misto e à distância, de modo que se estabeleceram nos pontos “B – Organização da
escola” e ” C – Alteração dos horários letivos” algumas normas permanentes que permitirão a
migração entre regimes letivos sem grandes constrangimentos e sem grandes, ou nenhumas,
alterações nos horários letivos dos docentes e discentes.
Assim o regime presencial servirá de base a toda a organização do ano letivo com os
condicionalismos já enunciados e expressos nos pontos anteriores.
Este Plano será imediatamente suspenso e migrará para outro regime se for esse o entendimento
da tutela tanto educativa como de saúde pública.
No regime presencial será assegurado o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas
seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar
de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor
titular de turma do aluno, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde.
Serão também assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à
Aprendizagem, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais
foram mobilizadas medidas adicionais.
A EMAEI assegurará, em articulação com o Centro de Recursos TIC (CRTIC), o acompanhamento aos
docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais
necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao desenvolvimento das
competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico Pedagógico.
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Nas ofertas profissionalizantes
1. No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas
profissionalizantes de nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto
de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem ser realizadas
através de prática simulada;
2. Nos anos terminais dos cursos profissionais, quando não seja possível cumprir a totalidade
das horas previstas nos respetivos referenciais de formação em regime presencial cabe aos
conselhos de turma, sob orientação do conselho pedagógico, decidir sobre a avaliação final de
cada aluno e correspondente conclusão e certificação do curso;
3. A avaliação final têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao
perfil de competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória;
4. Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das
autoridades de saúde, as disciplinas ou UFCD de natureza prática e a formação em contexto de
trabalho que não possam ter lugar em regime misto ou não presencial, por requererem a
utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos.

E –Regime de ensino misto
Também a implementar em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID19, (DGEstE III.2 – Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas). Trata-se de um
plano, ambidirecional, que tanto pode ser implementado vindo do regime presencial como vindo do
regime não presencial, ou seja, funciona como um sistema de interligação entre o regime presencial
e o regime não presencial.
Nesta circunstância deverá ser exigível um elevado distanciamento entre alunos que não
permitirá a continuação de aulas com a totalidade dos alunos da turma. Assim:
1. Desdobrar-se-ão as turmas de modo a que semanalmente apenas esteja presente metade da
turma, mantendo-se a outra metade em trabalho autónomo orientado;
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2. No regime misto e não presencial a escola identificará os alunos beneficiários de ASE que
devem realizar as atividades na própria escola;
3. Libertar-se-ão tardes/manhãs aos alunos do 3.ºCEB e Secundário através da adequação da
organização e funcionamento do regime misto à carga horária semanal de cada disciplina;
Nesta circunstância e de modo a manter os alunos na escola apenas num período letivo diário os
horários das turmas deverão sempre que possível, já incorporar esta situação.

F –Regime de ensino não presencial
A utilizar em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, (DGEstE
III.2 – Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas) este Plano E@D já
existe e serviu de base ao funcionamento da escola durante o 3.º período. Dados os
condicionalismos vividos e às novas orientações da tutela, vai ser requalificado numa 2.ª versão
com as alterações necessárias, tendo em conta o feedback obtido.
As alterações a este plano devem assentar nas seguintes condicionantes:
1. Elaboração e articulação de planos de trabalho;
2. Lecionação de aulas síncronas por disciplina (até 70% da carga curricular);
3. Criação de e-mails institucionais;
4. Utilização da plataforma Google Classroom como base para as aulas assíncronas;
5. Utilização da plataforma ZOOM como ferramenta de comunicação vídeo para as aulas
síncronas;
6. Recolha de autorizações escritas dos encarregados de educação para a utilização destas
ferramentas por parte dos seus educandos e para a realização de videoconferências com a
câmara de vídeo ligada;
7. Articulação de estratégias de trabalho, das opções curriculares, do trabalho interdisciplinar e
das especificidades das aulas não presenciais pelo professor titular ou pelo conselho de turma;
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8. Registo nos sumários quer das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas, quer nas
aulas síncronas quer nas aulas assíncronas.
9. TURMAS EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO
Os docentes e os alunos seguem o horário da turma.
As faltas são marcadas no GIAE (como habitualmente).
Os docentes devem colocar o link das sessões ZOOM devidamente identificado (disciplina, dia e
hora), no tópico específico.
Iniciar as aulas via ZOOM na sala de aula durante o tempo permitido para explicar os conteúdos
necessários e definir os trabalhos a realizar autonomamente pelos alunos até ao final da aula.
Os docentes devem colocar os trabalhos /tarefas na Google Classroom agendadas para o tempo da
aula ou para trabalho de casa.
10. ALUNO EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO
Estes alunos, em condições de saúde que lho permitam, participam na aula pelo ZOOM. Todas as
salas têm uma webcam e o ZOOM instalado no ambiente de trabalho.
Os materiais serão igualmente colocados na plataforma Google Classroom.
Os docentes devem colocar os trabalhos /tarefas na plataforma Google Classroom agendadas Caso o
aluno não tenha meios tecnológicos para acompanhar as aulas, os materiais ser-lhe-ão entregues
em suporte papel pelo meio mais expedito.
No regresso à Escola, o aluno deve inteirar-se dos conteúdos lecionados e organizar o seu caderno
diário com alguma orientação dos docentes das diversas disciplinas.

11. ALUNO COM ATESTADO MÉDICO – DOENTE DE RISCO
Estes alunos, participam na aula pelo ZOOM. Todas as salas têm uma webcam e o ZOOM
instalado no ambiente de trabalho. Os materiais serão igualmente colocados na plataforma
Google Classroom.
Todas as situações não previstas neste plano serão resolvidas ao abrigo da legislação e orientações
emanadas pelo Ministério da Educação ou na sua ausência, de acordo com as decisões do conselho
pedagógico.
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Operacionalização do Regime não presencial
A operacionalização do regime não presencial foi pensada para cada ciclo com especificidades próprias,
de acordo com a faixa etária das crianças/alunos a que se destina.
Na sua concretização, foram equacionados vários aspetos a ter em conta:

1. A organização de um plano que deve:


conter tarefas simples e claras, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais;



adequar as atividades ao perfil dos alunos, respeitando todas as medidas que os alunos já
beneficiavam consoante as suas dificuldades e tendo em conta os princípios já existentes no
desenho de medidas universais, seletivas e adicionais;



equilibrar a parte lúdica com as tarefas de maior concentração (de acordo com o ciclo a que se
destina);



prever metodologias e atividades diversificadas;



promover a autonomia do aluno;



fomentar a utilização do caderno diário como centro e repositório dos registos;



fomentar a utilização dos manuais escolares adotados, por serem materiais comuns a todos os
alunos;



organizar momentos de avaliação formativa, recorrendo a diferentes fontes de informação,
tendo em conta os constrangimentos e diferenças no acesso aos recursos, e de acordo com os
critérios de avaliação gerais e específicos de cada disciplina;



Em sugestão, algumas fontes de informação que devem ser tidas em conta: a assiduidade do
aluno às atividades propostas; o empenho na concretização das tarefas; a participação oral nas
interações por videoconferência; a participação escrita na resolução de pequenas questões de
aula (direcionadas ou gerais); a resolução de pequenos exercícios de avaliação escrita; a
responsabilidade na entrega dos trabalhos propostos; a realização de trabalhos de investigação/
pesquisa; outros a concertar por área disciplinar/departamento;



solicitar trabalhos muito concretos e orientados para que todos os alunos se sintam seguros e
confiantes na sua aprendizagem;



prever o tipo de feedback que será dado em cada disciplina.
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2. Horário Semanal


De acordo com as especificidades de cada ciclo, é definido um horário de trabalho síncrono e
prevista igualmente uma carga horária flexível para trabalho assíncrono:
o

Pré-escolar: Seguir orientações específicas;

o

1.º ciclo: Seguir as orientações específicas;

o

2.º, 3.º ciclos e secundário: Seguir o horário da turma, utilizando os primeiros 30
minutos síncronos e os restantes 20 minutos assíncronos.



Embora se siga o horário da turma, não se pretende replicar a carga letiva normal na sua
totalidade de forma síncrona. Assim, as tarefas assíncronas devem ser definidas de acordo com
o tempo de aula sobrante do período síncrono;



O envio de trabalhos para a plataforma Google Classroom deve ser feito durante o período de
atividades letivas - 8:30 /17:10.



É importante igualmente que se tenham em conta os intervalos entre aulas, quer para a
realização de uma pausa, quer para a entrada numa nova Sala de Aula da plataforma.



Considera-se essencial o contributo da disciplina de Educação Física para atenuar e minimizar os
possíveis efeitos nefastos impostos pelo isolamento social e o confinamento ao espaço/casa.



A equipa da biblioteca deve sugerir atividades aos alunos, quinzenalmente, através da
plataforma Google Classroom, direcionadas para http://biblos-tocha.blogspot.com/.



Estão disponíveis os recursos para o regime não presencial na página de apoio às escolas:
https://apoioescolas.dge.mec.pt/.

3. Trabalho síncrono

O horário das sessões síncronas, pela plataforma Zoom, não pretende a reprodução do horário
presencial na sua totalidade, mas segue o horário da turma.


Neste modelo de regime não presencial, a função do Diretor de Turma/ Professora Titular
assume um papel ainda mais estruturante e imprescindível, quer na comunicação com os
alunos e Encarregados de Educação, quer entre os Professores do Conselho de Turma e o
grupo/turma.



Com o intuito de manter a relação pedagógica de proximidade, cada DT/PT irá agendar com a
turma momentos com alguma periodicidade para aferir questões ou constrangimentos.



O DT/PT disponibilizará aos Encarregados de Educação um tempo semanal de atendimento.



Cada docente estará disponível na plataforma Zoom, em cada turma:
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para orientação educativa (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 autorregular o trabalho…);





para exposição breve de algum conteúdo ou tarefa;



para esclarecimento de dúvidas;



para feedback sobre tarefas ou atividades.
Os sumários de cada aula são registados no programa GIAE. São registadas as
aprendizagens desenvolvidas e as tarefas realizadas, quer nas aulas síncronas quer nas
aulas assíncronas.



Estarão presentes nestas sessões todos os alunos que conseguirem, sendo que não poderão
ficar prejudicados por não terem acesso à internet ou disponibilidade de equipamento para
estas sessões.



Os Encarregados de Educação autorizaram, no início do ano, o seu educando a utilizar a
plataforma Classroom, a plataforma de videoconferência ZOOM para as aulas síncronas em
momentos de regime de ensino misto e / ou não presencial e a permanência do mesmo,
com o vídeo ligado, durante as aulas síncronas.



O acompanhamento dos alunos com medidas seletivas e/ou adicionais ou com qualquer
outro tipo de necessidade poderá ser feito presencialmente por professores destacados para
o serviço.

4. Trabalho assíncrono

O professor de cada disciplina define as tarefas a realizar pelos alunos.


Devem ser privilegiadas metodologias e recursos diversificados;



Deve ser promovido um equilíbrio entre as tarefas de caráter mais intelectual e as mais lúdicas;



Deve ser tido em conta um tempo razoável para executar as tarefas;



Deve ser sempre dado feedback de forma clara, proporcionando ao aluno a autorreflexão e o
trabalho autónomo e orientado.
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5. Alunos sem acesso a Internet / meios digitais


Cada situação terá de ser gerida de forma personalizada, sendo certo que estes alunos não
poderão ficar em desvantagem e sem qualquer forma de apoio.



Um dos primeiros recursos a utilizar, no ensino básico, poderá ser o #Estudo em casa, como
forma mais dinâmica de intervenção com os alunos.



O Diretor de turma/ Professor Titular prevê uma forma de contacto com cada uma destas
famílias e faz saber quais as tarefas a realizar.



Cada conselho de turma /conselho de docentes deve delinear a(s) estratégia(s) mais
adequada(s) para cada situação: #EstudoEmCasa; contacto telefónico; impressão de materiais
que poderão ser levantados pelos encarregados de educação na escola sede, ou na escola de
acolhimento, em horário a determinar ou em último caso, poderão ser enviados por correio, se
não houver outra forma de comunicação/trabalho com os alunos.

6. Alunos com medidas seletivas e/ou adicionais

Aos alunos para quem são mobilizadas medidas seletivas e/ou adicionais e que não reúnem condições
que permitam acompanhar/realizar o plano de tarefas da turma, será aplicado o seguinte:


os professores de Educação Especial/ educadora social /mediadora social articulam via telefone,
email ou plataformas online, com alunos, encarregados de educação e professores e, dessa
forma, agilizam formas de comunicação e orientação.



em articulação com o Diretor de Turma/Professor Titular/Educador/Professor de Apoio
Educativo e em colaboração com os professores da turma de referência do aluno, são definidas
estratégias de diferenciação pedagógica, adaptação de recursos materiais, de instrumentos e
meios de motivação, expressão e avaliação, tendo em conta a especificidade do aluno.



de acordo com as contingências e expectativas dos encarregados de educação, elaboram um
Plano Semanal de Atividades.
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Os docentes de Educação Especial /educadora social/mediadora social articulam com os restantes professores
e estabelecem o contacto direto pela via mais adequada a cada aluno e situação (telefone, email, plataformas
digitais).

O docente de educação especial deve:


Acompanhar diretamente os alunos com medidas adicionais pelos meios adotados neste plano
e adequados a cada aluno;



Apoiar na realização das tarefas os alunos com dificuldades de aprendizagem que já
acompanhava;



Produzir materiais adequados às dificuldades dos alunos;



Integrar um tópico da plataforma Google Classroom.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

As crianças em idade pré-escolar gostam de aprender e vivenciar experiências variadas pelo que as
Educadoras através dos meios online que lhes proporcionem mais confiança, devem manter um
contacto constante e assertivo com as famílias, dando:


ideias exequíveis para concretizar em casa;



dicas para vivenciar atividades em família, estruturantes para o desenvolvimento.

Dada a especificidade desta faixa etária, o tipo de trabalho a desenvolver será sobretudo assíncrono,
tendo em conta os constrangimentos, que se prendem com dificuldades de acesso aos equipamentos ou
à internet e, obviamente, a necessidade absoluta de acompanhamento permanente por parte do adulto,
tendo em conta a idade, maturidade e grau de autonomia das crianças em idade pré-escolar.

Nesta faixa etária, o sucesso desta abordagem depende do trabalho direto com as famílias e da
capacidade de disponibilidade destas, para acompanharem o trabalho das crianças.

Devem, contudo, existir sessões síncronas, agendadas de acordo com a disponibilidade das famílias,
como forma de criar momentos de partilha entre os pares e favorecer a interação social das crianças.

Todos os registos das atividades devem ser feitos no GIAE.
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Sessões assíncronas


Neste contexto, cada educadora deverá elaborar, semanalmente, sugestões / propostas de
trabalho, contendo tarefas e atividades, que serão enviadas por plataformas digitais e ou por
email, no início da semana, para os encarregados de educação.



As tarefas e atividades propostas devem considerar o contexto da realidade familiar, os
materiais disponíveis e a dinâmica que já vinha a ser desenvolvida, em cada sala e em função do
grupo.



Estas devem ainda integrar as Áreas de Conteúdo e os vários Domínios previstos nas
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, como forma de promover uma
intervenção dinâmica e promotora do desenvolvimento harmonioso das crianças.

Sessões síncronas


As sessões síncronas devem ser agendadas de acordo com a disponibilidade das famílias,
criando momentos de interação com o educador e entre as crianças. Estas sessões poderão ser
realizadas utilizando a plataforma Zoom.



Esta modalidade permitirá aferir sobre o bem-estar emocional e as necessidades individuais de
cada criança, além de promover a partilha no grupo.



Cada educadora poderá gerir estas sessões de forma a torná-las mais funcionais, dividindo o
grupo em sessões com menor número de participantes.



O tempo de duração de cada sessão e o número de sessões deverão ser organizados, por cada
educadora, em função da dinâmica de cada grupo e dos conteúdos.



Tendo em conta que para algumas crianças não será possível participar nestes momentos, cada
educadora deverá utilizará outras formas de contacto/acompanhamento, nomeadamente
email, telefone, WhatsApp, entre outras.

Alunos sem acesso a Internet / meios digitais


Cada educadora deverá delinear a estratégia mais adequada, de acordo com as necessidades e
características das famílias e das crianças.



Neste sentido, o contacto telefónico deverá ser o meio utilizado pela educadora titular como
forma de realizar o acompanhamento e transmitir informações e conteúdos, estabelecendo
formas alternativas de trabalho para estas crianças.
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1.º CICLO

Esta faixa etária necessita de um trabalho muito direto com o professor, sendo a ligação afetiva muito
importante para gerir as aprendizagens, devido à sua idade, maturidade e grau de autonomia.
Aqui também é necessário gerir as ferramentas necessárias e possíveis para que este contacto seja o
mais presente possível.
A intervenção pedagógica à distância deverá ser concebida, em simultâneo, usando dois tipos de
estratégias e de circuitos de comunicação:


Intervenção digital dirigida a alunos que possuem recursos tecnológicos e de comunicação à
distância (e-mail e /ou plataformas Google Classroom...);



Intervenção em moldes tradicionais (com recurso a impressões, manuais...), comunicada por
telefone a famílias sem acesso a recursos digitais;



Cada professora deve conceber um Plano de Trabalho para a sua turma, em articulação com os
outros docentes que trabalham com a turma (educação especial, apoio educativo, educadora
social…)



Neste Plano, deve estar previsto o feedback a dar aos alunos e a forma de monitorização /
avaliação. O mais importante é que cada aluno reflita sobre a aprendizagem que está a realizar.



O Plano de Trabalho da turma deverá contemplar tarefas diferenciadas dirigidas a alunos para
quem são mobilizadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com as
medidas universais, seletivas e adicionais adotadas, devendo ser elaborado em articulação com
os docentes de Educação Especial.

Alunos sem acesso a Internet / meios digitais

Cada Professora Titular de Turma vai delinear a estratégia mais adequada, de acordo com as
características dos alunos.
Contudo, nesta faixa etária deve-se ter em conta o recurso às modalidades de #EstudoEmCasa e
Contacto Telefónico.
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2.ºCICLO/ 3.ºCICLO E ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS
O trabalho a desenvolver será planificado tendo em conta um equilíbrio de sessões síncronas com
sessões assíncronas, nas diferentes disciplinas, de acordo com as suas cargas horárias e articulando
estratégias de trabalho e especificidades das aulas não presenciais.

• Para garantir uma comunicação célere e clara que reveja os valores de trabalho colaborativo, que
facilite a comunicação entre Professores e alunos, bem como a organização das Atividades Letivas,
utilizar-se-á uma plataforma única para o contacto com os alunos e para entrega de trabalhos – Google
Classroom;
• Para permitir uma melhor gestão familiar dos recursos tecnológicos, o prazo de entrega de tarefas
será definido pelos Professores e deverá ser cumprido;


Têm de ser cumpridos os prazos previamente estabelecidos, de forma que o professor possa
avaliar, não só a qualidade do trabalho, como também o seu grau de responsabilidade e de
comprometimento com o estudo e as aprendizagens

• As aulas por videoconferência devem realizar-se através da plataforma Zoom de acordo com o
agendamento do Professor.

PLANIFICAÇÃO DISCIPLINAR


Na organização do modelo de ensino à distância devemos recorrer a estratégias de inteligência
emocional.



Procurar trabalhar o domínio de competências sociais e emocionais e não apenas as questões
académicas.



É fundamental propor atividades em que os alunos, para além de trabalharem a leitura, a
escrita, a oralidade e o raciocínio, pratiquem também o pensamento crítico, a comunicação, o
trabalho colaborativo e a criatividade.



A disponibilização de materiais para estudo e atividades são da responsabilidade de cada
Professor, atendendo ao conhecimento que tem de cada um dos seus alunos.



É também da responsabilidade de cada Professor dar um feedback a todos os trabalhos
enviados pelos alunos para que os mesmos se sintam motivados, empenhados e envolvidos na
construção do conhecimento.



Deve-se dar continuidade aos diferentes Programas e Planificações de cada Disciplina.
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ENSINO PROFISSIONAL
CONTABILIZAÇÃO DAS HORAS DE FORMAÇÃO


Nos Cursos Profissionais é necessário assegurar que os docentes, sob coordenação dos Diretores de
Turma, e em articulação com a Coordenadora dos Cursos Profissionais, procurem garantir o
cumprimento das horas de formação pelos meios que entenderem adequados a cada circunstância,
construindo e preservando para o efeito evidências associadas às tarefas desenvolvidas pelos
formandos e ao cumprimento das horas de formação.


Cada formando deverá cumprir e mostrar evidências do cumprimento integral de cada tarefa
para que lhe sejam contabilizadas as horas previstas.

Documento aprovado em Conselho Pedagógico de 15 de setembro de 2021
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