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PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA 

(com as alterações aprovadas em 25/05/2020) 

 

 

Breve enquadramento: 

Este plano foi elaborado na sequência das medidas de combate à pandemia Covid-19 
determinadas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que levou ao encerramento dos 
estabelecimentos escolares para fins de atividades presenciais, impondo o ensino à distância, 
reforçado pela declaração do estado de emergência efetuada através do Decreto do Presidente 
da República n.º-A/2020, de 18 de março, e respetiva prorrogação (até à data), com 
consequente legislação de execução, presentemente o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

Nos termos da alínea a) do número 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril na 
sua redação atual, é apresentada pelo diretor o regime de funcionamento do agrupamento a 
seguir enquanto vigorarem as presentes medidas excecionais, sendo apresentado ao conselho 
pedagógico para aprovação das componentes pedagógicas, nos termos da sua competência 
geral definida no artigo 31.º do mesmo diploma legal. 

Foram igualmente seguidas as orientações emitidas pelo Ministério da Educação publicadas em 
https://apoioescolas.dge.mec.pt/.  

 

Objetivo:  

- Continuar com a atividade letiva (transmissão de novos conteúdos disciplinares e respetiva 
avaliação) com todos alunos, de forma não presencial, durante a aplicação das medidas contra o 
COVID-19. 

 

Duração: 

- Incerta, dependente da evolução da pandemia e de eventuais renovações do surto epidémico. 

  

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Aplicação em alunos com recursos eletrónicos de comunicação à 
distância (rede de internet, computador, telemóvel …) 

 

- modalidades e recursos a utilizar: 

 a) assíncrona – email, classroom da Google; 

b) síncrona – Google Reunião (Meet, hangout de aplicação em telemóvel e smartphone) 
e classroom da Google; 

Notas: i) a limitação a estes recursos procura evitar a multiplicação de aplicações usadas 
que fazem com que o aluno tenha que dominar;  

ii) a seleção obedeceu à sua disponibilidade geral e ao uso mais frequente; 

iii) não enviar documentação que tenha que ser obrigatoriamente impressa no domicílio 
de cada aluno; 

iv) para permitir o acesso em condições de segurança minimamente adequadas será 
criado em email para cada aluno na conta GSuite do agrupamento com inibições na 
receção e envio de email para contas externas e com acesso às aplicações necessárias 
para o ensino à distância nos moldes definidos neste plano (qualquer acesso a 
plataforma externas – ex.º: Youtube – só é possível por link enviado pelo docente, 
destinado ao conteúdo pretendido; 

v) o email criado para os alunos permitirá a sua identificação pelo nome, mas assenta no 
número de processo. 

 

 

- período de aplicação e regularidade: 

  

a) assíncrona: 

 

  1. Termos gerais: 

- não se restringe à hora da disciplina marcada no horário; 

- a presença dos alunos concretiza-se através de evidência de realização das 
atividades/tarefas solicitadas [Decreto-Lei n.º 14-G/2020, art.º 4.º n.º 1]; 

- semanalmente, o professor da disciplina indica ao diretor de turma/professor 
titular os alunos que não realizaram as atividades/tarefas solicitadas para que 
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este informe e solicite a justificação ao encarregado de educação [Decreto-Lei 
n.º 14-G, art.º 4.º n.º 5]; 

- é marcada falta no GIAE caso não haja o envio das tarefas solicitadas; 

- o docente, nestas aulas, sumaria indicando a tarefa que atribuiu aos alunos (a 
marcação de falta aos alunos só pode ocorrer após o prazo estipulado para a 
realização das tarefas enviadas); 

- deve corresponder a um mínimo de ½ do tempo letivo semanal de cada 
disciplina, de forma continuada ou descontinuada; 

- aplica-se às aulas das disciplinas e às várias medidas de apoio ao sucesso 
educativo (apoio pedagógico, tutoria, etc) [Nota: isto aplica-se caso não haja 
necessidade de mobilizar estes docentes para acompanhamento de alunos de 
pais com profissões essenciais que necessitem do apoio da escola]; 

 

2. Fase preparatória: 

- cada disciplina/docente do 1.º ciclo cria um grupo de contactos por turma; 

- o docente de cada disciplina, em articulação com o diretor de turma/professor 
titular, determina as tarefas (o email do diretor de turma/professor titular é 
colocado pelo docente da disciplina no grupo de contacto de cada turma para 
que receba os trabalhos enviados e possa avaliar a eventual sobrecarga que 
possa, inadvertidamente, estar a ocorrer);  

- o diretor de turma/professor titular gere a quantidade de tarefas de forma a 
procurar evitar cargas excessivas junto dos alunos; 

- a intervenção do adulto acompanhante deve ser promovida como forma de 
superar a ausência presencial do docente no apoio e orientação dos alunos, 
devendo ser devidamente enquadrada pelo docente no envio da tarefa ou em 
mensagem enviada para o seu email; 

 

3. Fase de execução: 

- o docente de cada disciplina, determina as tarefas dos alunos para um prazo 
de execução alargado, com data limite de entrega (pode ser diária, semanal, 
quinzenal …, de acordo com o pretendido pelo docente);  

- o docente está disponível para responder a dúvidas num período, no mínimo, 
equivalente ao das aulas atribuídas nesta modalidade, podendo fixar uma data-
limite para as receber; 

- no final da data limite determinada tem que ser apresentada evidência da 
realização do solicitado para efeitos de avaliação; 
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4. Fase de avaliação: 

- as tarefas são avaliadas de acordo com os critérios de avaliação aprovados, 
com as adaptações na sua aplicação aprovadas em cada departamento 
curricular; 

- o aluno recebe informação sobre a avaliação obtida, acompanhada pelas 
propostas de melhoria que o docente entenda fornecer para promover a 
qualidade das aprendizagens e o domínio das competências; 

 

 

 b) síncrona: 

 

  1. Termos gerais: 

- no mínimo deve haver uma hora semanal por disciplina (todos os ciclos) nesta 
modalidade por cada disciplina, sendo que no caso das disciplinas com uma 
única hora semanal deve funcionar quinzenalmente; 

- aplica-se às aulas das disciplinas e às várias medidas de apoio ao sucesso 
educativo (apoio pedagógico, tutoria, etc), conforme a carga horária semanal e 
não estando os recursos humanos mobilizados para apoio presencial na escola 
destinado a filhos de profissionais das profissões essenciais; 

- no 1.º ciclo as aulas de apoio e coadjuvação são destinadas aos alunos com 
mais dificuldades, sendo a sua realização feita em hora diferente das marcadas 
pelas outras disciplinas e tendo estes alunos como destinatários (em simultâneo 
ou várias sessões individuais); 

- esta modalidade não deve ser usada em mais de ½ da carga letiva de cada 
disciplina para permitir a disponibilização dos recursos nos lares onde haja 
múltiplas necessidade dos mesmos para efeitos de aulas e de teletrabalho do 
adulto acompanhante; 

- os docentes de educação especial procedem à marcação de, pelo menos, uma 
hora nesta modalidade com os alunos que acompanham abrangidos por 
medidas seletivas. No caso dos alunos abrangidos por medidas adicionais, 
marcam essas mesmas horas com os alunos em questão; 

- os docentes de educação especial devem ser incluídos nas aulas síncronas e 
assíncronas das disciplinas e turmas que acompanham enquanto coadjuvantes; 

 

 



 
 

 
 

 
 

5 
 

2. Fase preparatória: 

- o docente agrupa os contactos necessários para permitir que os alunos 
estejam em vídeo conferência/webconferência ou no classroom; 

- o docente, em articulação com o diretor de turma/professor titular, estabelece, 
com base no horário presencial, a/s aula/s semanais em que usa estas 
ferramentas que implicam que todos os alunos estejam presentes (exceto os 
que não tenham recursos); 

- o diretor de turma/professor titular elabora o horário semanal das aulas e 
atividades de apoio e informa os docentes, alunos e encarregados de educação 
de forma a que se todas reúnam as condições necessárias; 

 

2. Fase de execução: 

- todos estão presentes no dia e hora marcada no seu horário (excetuando-se os 
que não dispõem dos recursos necessários), havendo marcação de falta (efeitos 
de controlo interno e avaliação do aluno em termos de atitudes e valores caso 
seja injustificada) e registo de sumário; 

- nesta modalidade deve-se promover a oralidade e o contacto visual com os 
alunos para efeitos de monitorização e avaliação, assim como para transmissão 
de informações mais complexas que necessitem de uma resposta às dúvidas 
mais imediatas; 

 

2. Fase de avaliação: 

- esta modalidade pode ser usada para avaliação sob a forma oral ou para 
supervisão de avaliações escritas sob vigilância do docente, contando com a 
cooperação do adulto acompanhante; 

- os desempenhos dos alunos são avaliados de acordo com os critérios de 
avaliação aprovados, com as adaptações na sua aplicação aprovadas em cada 
departamento curricular; 
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Aplicação em alunos sem recursos eletrónicos de 
comunicação à distância (rede de internet, computador, 

telemóvel …) 

 

- modalidade e recursos a utilizar: 

a) envio de tarefas em suporte de papel através da rede de estabelecimentos do 
agrupamento; [Nota: esta forma só se realizará se as condições do estado de emergência 

permitirem deslocações dos encarregados de educação] 

b) envio de tarefas em suporte papel através dos CTT (dependente das indicações da 
tutela); 

 

- tarefas prévias: 

- levantamento dos alunos sem recursos eletrónicos de comunicação à distância e das 
suas moradas; 

- associação de cada aluno, independentemente do ano de escolaridade, ao 
estabelecimento mais próximo da sua morada que passará ser o ponto de recolha e 
entrega das tarefas por parte do encarregado de educação; 

- identificação do respetivos encarregados de educação e seus contactos telefónicos; 

- agrupamento dos alunos por encarregado de educação; 

- contacto telefónico com os encarregados de educação para confirmar o estabelecimento 
de entrega/recolha de documentos, o dia e a hora (segundo escala própria) para o efeito; 

- elaboração de listas de alunos e encarregados de educação atribuídos a cada 
estabelecimento de entrega/recolha; 

- elaboração de escalas horárias para os encarregados de educação entregarem e 
recolherem os documentos, com atendimento individual; 

- criação do ficheiro-tipo com identificação do docente, aluno, turma, disciplina, 
encarregado de educação e estabelecimento de entrega/recolha. 
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- período de aplicação e regularidade: 

 a) envio de orientações, tarefas e trabalhos em suporte de papel através da rede 
de estabelecimentos do agrupamento; 

- funcionamento com cadência semanal de acordo com a seguinte escala: 

a) a cada 2.ª feira os docentes enviam para reprodução as instruções, 
tarefas e trabalhos a devolver para a semana (os docentes dos JI e das 
EB1 enviam para o email do JI e da EB1 correspondente e os docentes 
do 2.º e 3.º ciclo e dos grupos 120 e 290 enviam para o email reprografia 
da escola-sede); 

b) a cada 3.ª feira, impressão dos documentos, anotação do nome do 
aluno, encarregado de educação e estabelecimento de entrega/recolha 
(caso já não esteja preenchido) e agrupamento dos documentos por 
estabelecimento de entrega/recolha e encarregado de educação; 

c) a cada 4.ª feira, distribuição dos documentos pelos estabelecimentos; 

d) a cada 5.ª feira, entrega dos trabalhos aos encarregados de educação 
no estabelecimento, com contacto telefónico para os que não 
compareceram (havendo situações de isolamento será, caso a caso, 
decidido a entrega na morada) e agrupamento dos documentos por 
aluno/turma/disciplina; 

e) a cada 6.ª feira, recolha dos trabalhos por parte dos docentes. Sendo 
impossível, criação de ficheiros em pdf com os documentos destinados a 
cada docente e envio para o respetivo email (consoante a necessidade de 
recorrer a este dispositivo, a criação e envio dos ficheiros em pdf poderá 
continuar a decorrer na semana seguinte); 

Nota: Os estabelecimentos que não tenham a possibilidade de reproduzir 
ou converter em pdf os documentos não levantados pelos docentes, 
indicam um AO para se dirigir à escola sede para efetuar os 
procedimentos necessários (previamente devem acertar dia e hora com a 
Reprografia). 

- as tarefas a realizar deverão ter um tempo de execução equivalente ao da 
carga letiva semanal em cada disciplina ou modalidade de apoio; 

- os trabalhos feitos pelos alunos são avaliados pelos docentes de acordo com 
os critérios aprovados e eventuais adaptações na aplicação dos mesmos 
decididas em reunião de departamento; 

- os encarregados de educação que de forma continuada não procedam ao 
levantamento/entrega dos documentos, devem ser sensibilizados para que o 
façam; 
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- caso os alunos não recebam ou devolvam os documentos por não participação 
dos encarregados de educação/adulto responsável neste processo, não deverão 
ser mais prejudicados na sua avaliação; 

 

b) envio de tarefas em suporte papel através dos CTT (dependente das indicações 
da tutela);  

 - funcionamento com cadência semanal de acordo com a seguinte escala: 

a) a cada 2.ª feira os docentes enviam para reprodução as instruções, tarefas e 
trabalhos para a semana (os docentes dos JI e das EB1 enviam para o email do 
JI e da EB1 correspondente e os docentes do 2.º e 3.º ciclo e dos grupos 120 e 
290 enviam para o email reprografia da escola-sede); 

b) a cada 3.ª feira, impressão dos documentos, anotação do nome do aluno, 
agrupamento dos documentos por aluno e inclusão dos mesmos, juntamente 
com envelope de resposta, em envelope próprio com o endereço do 
aluno/encarregado de educação (privilegiar a morada onde o aluno reside, 
sendo alternada, indicar a do encarregado de educação) e envio pelo correio; 

c) restantes dias da semana: receção do correio com os documentos devolvidos 
pelos alunos/encarregados de educação, separação dos documentos por 
docente e envio por correio para os docentes; [Nota: Nesta fase também se 
pode optar pelo pdf segundo operacionalização descrita no modelo anterior] 

- as tarefas a realizar deverão ter um tempo de execução equivalente ao da carga letiva 
semanal em cada disciplina ou modalidade de apoio; 

- os trabalhos feitos pelos alunos são avaliados pelos docentes de acordo com os critérios 
aprovados e eventuais adaptações na aplicação dos mesmos decididas em reunião de 
departamento; 

- os encarregados de educação que de forma continuada não procedam ao envio dos 
documentos, devem ser sensibilizados para que o façam; 

- caso não haja devolução dos documentos por não participação dos encarregados de 
educação/adulto responsável neste processo, os alunos não deverão ser mais 
prejudicados na sua avaliação. 
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Curso de Educação e Formação 

 

- a calendarização e a frequência das aulas síncronas e assíncronas regem-se pelos mesmos 

critérios das demais; 

- aplicam-se os mesmos procedimentos para as aulas relativas aos alunos que não dispõem de 

recursos eletrónicos de comunicação à distância; 

- em termos de assiduidade dos alunos, todos têm que estar presentes nas aulas síncronas 

(exceto os que não têm os recursos necessários), havendo marcação de falta no programa de 

sumários, e todos têm que entregar evidência de realização das atividades e tarefas solicitadas 

para as aulas assíncronas; 

- no caso dos alunos sem recursos eletrónicos de comunicação à distância, a assiduidade é 

aferida pela entrega das evidências da realização das atividades/tarefas enviadas/realizadas em 

papel; 

- a não presença nas aulas síncronas e a não entrega de evidências das atividades/tarefas das 

aulas assíncronas ou enviadas em papel determina a marcação de falta às aulas 

correspondentes; 

- semanalmente, à 2.ª feira, cada docente informa o diretor de turma das faltas marcadas aos 

alunos na semana anterior nas aulas assíncronas;  

- tendo conhecimento destas faltas, o diretor de turma informa o encarregado de educação para 

que justifique as faltas em questão se houver motivo válido para tal. O processo de comunicação 

e justificação deve ser feito preferencialmente por via de email, sem prejuízo de outra forma, 

desde que haja um suporte escrito em papel devidamente autenticado/assinado, ou através do 

GIAE; 

- para validação das aulas e das presenças dos alunos no curso educação e formação, de forma 

a garantir o cumprimento da carga horária exigida, os docentes de cada disciplina/unidade de 

formação preenchem o mapa de aulas/atividades síncronas e assíncronas; 

- no final das aulas, o conselho de turma aprova o mapa de aulas/atividades cada 

disciplina/unidade de formação, sendo entregue à coordenadora da oferta educativa para que o 

leve ao conselho pedagógico para validação e homologação e/ou eventual decisão sobre a 

avaliação final e correspondente conclusão e certificação do curso (Decreto-Lei n.º 14-G/2020, 

art.º 9.º, n.º 3); 

- o mapa de aulas/atividades deve identificar o curso, disciplina/unidade de formação, o ano, o 

docente, as aulas síncronas (data, conteúdos/unidades lecionadas), os alunos sem recursos de 

comunicação à distância com recurso à entrega de documentação em papel, as aulas 
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assíncronas (data, conteúdos/unidades lecionadas, tarefas e atividades e evidências a recolher), 

os alunos que faltaram a cada aula síncrona, os alunos que não entregaram os trabalhos ou 

evidências solicitadas para as aulas assíncronas (correspondente a falta), os alunos sem 

recursos de comunicação à distância que não entregaram os trabalhos/evidências solicitadas 

(correspondente a falta); 

- todas as evidências da realização dos trabalhos que validem a frequência às aulas e/ou 

respetivos ficheiros são entregues ao diretor de curso para arquivo e guarda; 

- relativamente à formação prática (FP), o diretor de curso e o orientador da formação em 

contexto de trabalho elaboram um plano de prática simulada onde determinam: 

 i) o trabalho pedagógico a realizar pelos alunos de acordo com os objetivos da formação; 

 ii) a prática simulada (síncrona ou assíncrona) que o aluno deve realizar no seu domicílio 

havendo condições para tal (Decreto-Lei n.º 14-G/2020, art.º 9.º, n.º 1); 

 iii) este trabalho tem que considerar os objetivos, conteúdos e capacidades da PAF do 

aluno; 

 iv) neste trabalho deve ser abrangida a carga horária correspondente à FP; 

- o plano de prática simulada é presente ao conselho pedagógico para validação e homologação; 

- o regulamento da Prova de Avaliação Final (PAF) adaptado à realização online ou assíncrona é 

aprovado pelo conselho pedagógico mediante proposta do diretor de curso e formador em 

contexto de trabalho. 

 

 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

De acordo com email da DGEsTE (Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares) de 27 de abril, 

a Secretária de Estado da Educação, em despacho de 21 de abril, autorizou as atividades das 

AEC em ensino à distância, referenciadas ao número de alunos existentes no 2.º período. Nessa 

sequência, a Tempos Brilhantes, entidade promotora das AEC no agrupamento, desenvolveu a 

solução tecnológica www.escola-on.pt e criou o Plano de Atividades de Enriquecimento 

Curricular à Distância (AEC@D). Esta solução e o plano em causa são adoptados pelo 

agrupamento, contando em anexo a este documento (Anexo 1). 

 

 

 

http://www.escola-on.pt/
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Atividades dinamizadas e/ou propostas pelo Município 

As atividades propostas e/ou dinamizadas pelo Município no âmbito das atividades de animação 

e apoio à família ou do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), 

desenvolvidos pela EDUFEIR@ - Inovamos para o Sucesso, ou outros, são de aplicação 

recomendada. No âmbito da autonomia pedagógica de cada docente, este deve decidir a melhor 

de aproveitar estas propostas nas atividades dos grupos de crianças do pré-escolar, ou das 

turmas/disciplinas no âmbito do 1.º ciclo. 

 

Equipa de apoio a questões emergentes 

- esta equipa presta apoio para resolução de questões relativas à aplicação deste plano; 

- composição: 

 i) a coordenadora do departamento curricular de pré-escolar; 

 ii) a coordenadora do departamento curricular de 1º ciclo; 

 iii) o coordenador do conselho de docentes; 

 iv) os coordenadores de diretores de turma do 2.º e 3.º ciclo; 

 v) a coordenadora da oferta formativa e educativa – coordenadora da equipa; 

- a coordenadora da equipa reporta ao diretor as questões que a equipa considera não estarem 

esclarecidas no presente plano para solução das mesmas. 

 

Intervenção dos órgãos de gestão 

 
a) Conselho Geral: 

a. Apreciação do plano aprovado pelo conselho pedagógico; 
b. Emissão dos pareceres que entenda efetuar; 
c. Envolvimento dos demais parceiros da comunidade educativa; 
d. Avaliação da eficácia do plano. 

 
b) Diretor: 

a. Elaborar, fazer aplicar, monitorizar, avaliar, adaptar/aperfeiçoar o presente plano 
face à evolução da situação; 

b. Apresentar o plano ao conselho pedagógico para aprovação e promoção das 
medidas e decisões pedagógicas que sejam necessárias; 

c. Reportar ao conselho geral; 
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d. Mobilizar o pessoal docente e não docente nas tarefas deste plano; 
e. Determinar a tomada de decisões necessárias pelos órgãos intermédios 

(departamentos curriculares, coordenação de diretores de turma, coordenação 
do conselho de docentes, coordenadores/responsáveis de estabelecimento …) 

f. Organizar o serviço do pessoal não docente de forma a responder às 
necessidades deste plano; 

g. Execução das decisões do conselho pedagógico relativamente aos aspetos 
pedagógicos e da avaliação dos alunos. 
 

c) Conselho pedagógico 
a. Aprovação e melhoramento do plano de educação à distância; 
b. Aprovação de eventuais alterações aos critérios de avaliação propostas pelos 

departamentos curriculares; 
c. Apreciação dos resultados e da eficácia do plano. 

 
d) Conselho administrativo 

a. Aquisição e disponibilização dos recursos necessários à execução do plano, 
particularmente dos necessários para chegar aos alunos sem recursos 
eletrónicos; 

b. Previsão das necessidades para o 3.º período; 
c. Antecipação de eventuais necessidades a suprir face a uma possível 

reincidência desta situação no próximo ano letivo. 

 

Aprovado em conselho pedagógico em 08/04/2020. 

Alterações aprovadas em conselho pedagógico de 27/04/2020. 

Alterações aprovadas em conselho pedagógico de 25/05/2020. 

 

O diretor / presidente do conselho pedagógico, 
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Anexo 1 
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