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Plano de implementação do Ensino a Distância (E@D) 
  

I – Introdução 

No contexto atual, que é de caráter excecional e extraordinário, por motivo de suspensão de todas as atividades 

escolares presenciais, nos termos do art.º 9.º do Dec. Lei 10-A/2020, de 12 de Março, por força do Plano de 

Contenção Nacional no âmbito da pandemia COVID-19, criou-se a necessidade do ensino à distância (E@D). 

O Ministério da Educação disponibiliza um conjunto de recursos educativos, transmitidos através dos canais RTP2 e 

RTP Memória, para a educação pré-escolar e ensino básico, respetivamente. A partir do dia 20 de Abril, o #estudo 

em casaserá transmitido de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h50.  

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no atual contexto define-

se o presente Plano de ensino à distância do AE Rosa Ramalho. Este é um documento de apoio aos docentes na 

planificação e desenvolvimento do trabalho letivo com os alunos, realizado à distância, enquanto não se reiniciarem 

as atividades escolares presenciais, suspensas pelo Governo a 16 de Março do corrente ano. 

Este plano de ação de ensino à distância, que foi elaborado tendo por base as orientações enviadas pelo Ministério 

da Educação para o efeito, tem como objetivo a continuidade das práticas de ensino-aprendizagem e 

avaliação,designadamente no 3.º Período deste ano letivo de 2019/2020. Procuramos dar a melhor resposta 

possível, considerando as características da comunidade escolar quer ao nível tecnológico quer das suas 

competências digitais. 

As práticas de ensino à distância, que têm por base os documentos curriculares, designadamente o Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia de Educação para a Cidadania e as Aprendizagens 

Essenciais definidas para as disciplinas, devem ser adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

As atividades a desenvolver devem promover nos alunos o sentido de pertença à turma, o bem-estar emocional e o 

sentimento de confiança em relação à escola, enquanto concretizam aprendizagens a partir de casa.  

O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de trabalho, que 

confiram segurança aos alunos, prevendo-se também o desenvolvimento de atividades de caráter lúdico, que 

promovam o bem-estar emocional do aluno. Nesta fase é também importante promover técnicas de colaboração 

entre alunos, quer ao nível da realização de tarefas quer ao nível da regulação interpares. 

Tendo por base estes pressupostos e documentos estruturantes, o trabalho com as turmas deve ser planificado no 

Plano de trabalho semanalpelo professor titular de turma / Conselho de Turma, privilegiando soluções que utilizem 

processos tecnológicos simples. Assim, deve ser definido um horário semanal de trabalho – o tempo de trabalho 

escolar, síncrono e assíncrono, que deve equivaler ao tempo letivo do horário semanal dos alunos – tendo em 

consideração pressupostos de equilíbrio e de equidade face a situações de vulnerabilidade dos alunos. 

As metodologias de ensino desenvolvidas devem ser diversificadas, apelativas e mobilizadoras dos alunos para o 

desenvolvimento de novas aprendizagens, realizadas a partir de casa. Pretende-se que o aluno tenha um papel 

ativo visando desenvolver competências de autonomia. No desenvolvimento do ensino à distância é também de 

considerar atividades/projetos promotores de competências transversais e interdisciplinares trabalhadas de forma 

integrada e articulada.  
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A componente do currículo de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho transversal, de articulação 

disciplinar é também uma das áreas a desenvolver através do desenvolvimento e concretização de 

atividades/projetos. 

A aprendizagem será monitorizada pelos docentes das diversas disciplinas, com recurso a estratégias 

harmonizadas pelo professor titular de turma / Conselho de Turma, contemplando sempre as condições e 

especificidades de cada aluno, bem como as caraterísticas excecionais do contexto atual. 

 

II –Definição do Modelo de Ensino à Distância 

O E@D irá desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, usando os meios 

tecnológicos e as ferramentas do Google (Gmail, Hangout/Reunião, Calendário e Classrrom), evitando múltiplas 

soluções de comunicação. Todos os recursos e tarefas propostas aos alunos serão colocadas no Google-

Classroom. 

Os recursos educativos transmitidos pelos canais RTP2 e RTP Memória não substituem a intervençao dos 

professores, são uma ferramenta para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Estes 

recursos são um complemento e um recurso de apoio primeiramente para os alunos sem conetividade e/ou sem 

equipamento (ainda que pontualmente) para quepossam aceder aos conteúdos ai disponibilizados, 

independentemente de outra utilização que possa ser feita pelos docentes. Não são, pois, uma forma autosuficiente 

de desenvolver aprendizagens no ensino básico. 

A cada aluno que receba conteúdos exclusivamente pela televisão será atribuído um professor mentor, codjuvante 

do professor titular de turma/Diretor de turma, responsável pelo estabelecimento de contacto individualmente e em 

parceria com outras entidades da comunidade, designadamente Juntas de Freguesia e Associação de Pais. Este 

contacto visa o acompanhamento das tarefas em curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às emissões 

e que desenvolvem outras atividades propostas pela escola. 

 

 Planificação semanal das atividades – Educação Pré-Escolar 

Na educação pré-escolar, o docente titular do grupo elabora a Planificação Semanal das Atividades, a disponibilizar 

aos Pais/Encarregados de Educação, com propostas de atividades definidas de acordo com as áreas de 

desenvolvimento das OCEPE, para que as crianças desenvolvam as suas potencialidades: intelectuais, físicas, 

emocionais e criativas. Estabelece o cronograma dos contactos a estabelecer com as famílias, em articulação, 

sempre que possível, com o professor do apoio educativo e da educação especial. Deve estabelecer uma sessão 

síncrona diária (por videochamada ou outro meio tecnológico) num dos turnos, manhã ou tarde. 

 

 Plano de Trabalho Semanal das turmas – Ensino Básico 

No 1.º ciclo, o professor titular de turma estabelece o Plano de Trabalho Semanal, a realizar pelos alunos, em 

articulação, sempre que possível, com o professor do apoio educativo e da educação especial (para as turmas do 

3.º e 4.º ano com o professor de Inglês). 

No 2.º e no 3.º ciclo é o Conselho de Turma, sob coordenação do Diretor de Turma, que estabelece o Plano de 

Trabalho Semanal a realizar pelos alunos. 

 

O professor titularde turma/ Conselho de Turma define o Plano de Trabalho Semanal da turma, até à sexta-feira da 

semana anterior. 
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O esforço do aluno deve ser adequado e repartido ao longo da semana, evitando-se a concentração da entrega da 

realização de tarefas em determinados dias.  

Para o 2.º e o 3.º ciclo, é de aconselhar aos alunos a realização e entrega das tarefas de cada disciplina nos dias e 

horas em que essa disciplina consta no respetivo horário da turma, e se possível através do Google Classroom. 

Cada docente deve também prever o tempo necessário para dar feedback atempado aos alunos. 

As horas de dedicação do ensino à distância (no conjunto das sessões síncronas, sessões assíncronas e tempo 

destinado à realização das tarefas)não podem ultrapassar, em média, as horas/tempo que está previsto no horário 

do aluno.No 1.º ciclo, estas horas devem ser ajustadas ao contexto dos alunos e das turmas. 

 

Para complementar o ensino à distância por meios digitais e, principalmente, para os alunos sem acesso a 

recursos digitais de trabalho e comunicação, haverá módulos de ensino/aprendizagem através da televisão 

(Telescola), com a emissão do #EstudoEmCasa, utilizando o canal da RTP Memória, para os três ciclos de ensino. 

 

Para os alunos sem acesso a recursos digitais de trabalho e comunicação, o professor titular da turma/diretor de 

turma, em articulação com o professor mentor, deve encontrar outros meios comunicacionais, tais como a 

comunicação telefónica e a disponibilização/envio, em suporte papel, do Plano de Trabalho Semanal da turma e 

restante material das respetivas disciplinas. 

 

A Biblioteca Escolar disponibiliza um horário de atendimento síncrono e exclusivo para alunos e encarregados de 

educação, do 2.º e 3.º ciclo (10h00 às 11h00), e da educação Pré escolar e 1.º ciclo (15h00 às 16h00). Define o 

email biblioteca@aerosaramalho.pt como canal de comunicação permanente de atendimento geral. Os serviços que 

a Equipa da BERR irá prestar no 3.º Período no âmbito do plano E@D são: o atendimento direto (síncrono e 

assíncrono) a alunos, docentes e encarregados de educação; o apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes 

literacias ACBE); a Curadoria e disponibilização de conteúdos; atividades de promoção da leitura e de Ocupação 

lúdico-educativa dos alunos. 

 

A Psicóloga Escolar, o professor que apoia os alunos no apoio tutorial específico e os professores de educação 

especial mobilizarão os recursos disponíveis para continuar a prestar os apoios específicos. São objetivos de 

atuação dos SPO para o terceiro período no âmbito do plano E@D, a consultoria a docentes e pais/encarregados de 

educação à distância, o apoio a situações de maior vulnerabilidade psicológica, se necessário, a orientação 

vocacional à  distância, o desempenho de funções na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e a 

promoção de boas práticas face à pandemia Covid-19. Define o email spo@aerosaramalho.pt como o canal de 

comunicação permanente de atendimento geral. 

 

O professor titular de turma/diretor de turma deve estabelecer contacto com todos os alunos (e/ou encarregados 

de educação) acompanhando o seu bem-estar e, em interação com os outros professores dos alunos, dar/receber 

feedback sobre o Plano de Trabalho Semanal dos alunos, através do meio previamente combinado com a turma 

(pode ser email, plataforma…). 

 

 Mancha horária semanal das turmas – Ensino Básico 

Na mancha horária semanal de cada turma serão registadas as sessões/aulas síncronas (por videoconferência).  

As restantes aulas que constam do horário da turma, estipulado no início do ano letivo, serão sessões/aulas 

assíncronas. 

Sessões síncronas no 1.º ciclo 

Só poderá haver uma ou duas sessões síncronas diárias e concentradas num dos turnos, manhã ou tarde. 

Cada uma das sessões síncronasdeverá ter a duração de 45min, distribuídas semanalmente da seguinte forma: 

 - Organização de trabalho coletivo / C.D. – Uma sessão semanal 

mailto:spo@aerosaramalho.pt
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- Disciplinas: Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões, Inglês e O.C. – Uma sessão semanal para 

cada disciplina  

(O Apoio ao Estudo deve ser integrado nas várias disciplinas) 

Nas turmas mistas, as sessões síncronas de algumas disciplinas (nomeadamente Português, Matemática e Estudo 

do Meio) devem ser efetuadas separadamente, uma para cada ano de escolaridade. 

 O apoio a disponibilizar individualmente a cada aluno (ou a pequeno grupo de alunos), deverá ser realizado através 

de uma plataforma de ensino e aprendizagem, através de email ou através da realização de uma videoconferência. 

Sessões síncronas no 2.º e 3.º ciclo 

Só poderá haver duas ou três sessões síncronas diárias e concentradas, predominantemente, num dos turnos, 

manhã ou tarde. 

Cada uma das sessões síncronas deverá ter a duração de 50 minutos, a distribuir pelas diversas disciplinas, em 

regime de rotatividade.  

Por disciplina, o número de sessões síncronas semanais deverá ser, no mínimo: 

- Uma sessão síncrona quinzenal para disciplinas com 1ou 2 tempos semanais no horário dos alunos; 

- Uma sessão síncrona semanal para disciplinas com 3 tempos semanais no horário dos alunos; 

- Duas sessões síncronas semanais para disciplinas com mais de 3 tempos semanais no horário dos alunos. 

 

III - Meios tecnológicos de E@D 

Há um largo conjunto de plataformas digitais disponíveis para apoio ao trabalho do professor. Salienta-se o espaço 

que foi criado pela Direção-Geral de Educação, https://apoioescolas.dge.mec.ptque concentra muita informação útil.  

No separador Recursos, organizado por nível/ciclo de ensino e por disciplina, foram agregados recursos que 

podem ser explorados para o desenvolvimento de conteúdos nas diversas disciplinas.  

No separador Atividades constam propostas específicas de operacionalização de tarefas no E@D, onde se incluem 

para cada nível/ciclo e por disciplina modelos de planificação de atividades.  

Neste site também se encontram explicitados um conjunto de Ferramentas e de Metodologias para o E@D. 

Estão de acesso universal a todos os professores e alunos os conteúdos digitais da Porto Editora 

(https://www.escolavirtual.pt/) e da Leya (https://auladigital.leya.com/).  

Foram atribuídas às educadoras titulares de grupo as credenciais de acesso à Plataforma mais cidadania da CIM 

Cávado. As famílias das crianças na educação pré-escolar e no 1.º ciclo acedem às atividades da Plataforma mais 

cidadania - com a senha de acesso à plataforma SIGA - ( https://maiscidadania.cimcavado.pt/ ). 

 

Ferramentas digitais a utilizar no Agrupamento:  

- Gmail: utilização do e-mail institucional em todas as comunicações com alunos;  

- Google Classroom: plataforma de e-learning, para gestão e proposta de atividades e tarefas, bem como para 

colocação de dúvidas e feedback;  

- Google Reunião/ Google Hangouts: vídeoconferências, vídeochamadas e chat; 

- Google Calendário: calendário e marcação de reuniões e aulas;  

- Google Docs: produção conjunta de documentos, inclusive o Plano de Trabalho Semanaldas turmas; 

- Google Drive: documentação digital e arquivo. 

 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://www.escolavirtual.pt/
https://auladigital.leya.com/
https://maiscidadania.cimcavado.pt/
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Pelo seu particular interesse,destacam-se ainda as seguintes ferramentas: 

Ferramentas Link Resumo Tutoriais em Português 

Edmodo www.edmodo.com/ *É uma ferramenta simples e fácil de usar. 
* Disponibiliza ferramentas de comunicação (anotações e 
alertas) e ferramentas avaliativas (testes e sondagens). 
*Podem-se criar turmas, distribuir tarefas, atribuir 
classificações, enviar comentários e ver tudo num único 
lugar. 

https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLd-
QtXnha0KeyLnHZ3b8uDRH
btQkv7kCo 

Kahoot! https://kahoot.com/s
ch ools-u/ 

* Funciona como um gameshow. 
* Podem criar-se questionários de escolha múltipla.  
*Os alunos participam online, cada um com seu 
dispositivo (computador, tablet ou telemóvel), basta 
fornecer-lhes o código (Game PIN) para que entrem no 
quiz. 

http://www.cfpor.pt/moodle3
0/pluginfile.php/1809/mod_r
esource/content/1/TUTORI
AL_kahhot_vf.pdf 

Quizizz https://quizizz.com/ * Software que permite usar e criar “Quizes” para jogar 
em sala de aula ou como trabalho de casa.  
* Cada pergunta tem duas ou mais respostas, sendo que 
pelo menos uma delas tem que ser verdadeira; as 
perguntas podem ser agrupadas por temas ou turmas; ao 
acertar, o aluno ganha pontos e fica classificado num 
ranking que tem todos os alunos que participam na 
sessão de jogo. 

https://www.youtube.com/ch
annel/UCKwiBpij-
SHZGuCwPX4EZbg 

Socrative https://socrative.co
m/ 

* Software que permite a criação de um espaço virtual, 
complementar às aulas, e que permite a interação entre 
alunos e professor.  
* É possível criar uma série de questões, exercícios 
educativos ou jogos, aos quais os alunos poderão 
responder, reforçando desta forma a matéria aprendida 
em aula. 

http://edx.dge.mec.pt/asset-
v1:ERTE+LA-FCL+LA-
2016-
2ed+type@asset+block/Tut
orial_SOCRATIVE_MOOCe
dicao2.pdf 

Canva https://www.canva.c
om/ 

*Software que permite construir cartazes (limite de 
cartazes) 

https://inovaeh.sead.ufscar.
br/wp-
content/uploads/2019/01/Tu
torial-Canva-atualizado-
2019.pdf 

Audacity https://www.audacit
yteam.org/ 

*Gravar histórias 
*Leitura de um texto ou excerto 
*É possível gravar em MP3 e enviar para a “sala virtual” 

https://erte.dge.mec.pt/sites
/default/files/Eventos/Edum
edia/tutorial_criar_ficheiro_
audio.pdf 

 

IV – Deveres dos alunos em regime de ensino não presencial 

No seguimento do disposto no art.º 4.º do Decreto-Lei  n.º 14-G/2020, de 13.04 é aplicável aos alunos abrangidos 

pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei 

n.º51/2012, de 05.09) e demais normativos, bem como no Regulamento Interno. Os alunos estão obrigados ao 

dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões 

assíncronas. 

Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontra impossibilitado de participar nas 

sessões síncronas, a escola facilita o acesso aos conteúdos das mesmas em diferido. Nas situações, em que 

também não seja possível o acesso ao conteúdo das sessões síncronas em diferido, a escola disponibiliza 

atividades relacionadas com os conteúdos transmitidos pelo canal RTP Memória e das aulas síncronas, para a 

realização de trabalho orientado e autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o desenvolvimento das 

aprendizagens planeadas.  

O aluno deve ainda enviar os trabalhos realizados, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, o qual 

fará o registo das evidências para efeitos de avaliação sumativa final. 

http://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd-QtXnha0KeyLnHZ3b8uDRHbtQkv7kCo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd-QtXnha0KeyLnHZ3b8uDRHbtQkv7kCo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd-QtXnha0KeyLnHZ3b8uDRHbtQkv7kCo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd-QtXnha0KeyLnHZ3b8uDRHbtQkv7kCo
https://kahoot.com/sch%20ools-u/
https://kahoot.com/sch%20ools-u/
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1809/mod_resource/content/1/TUTORIAL_kahhot_vf.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1809/mod_resource/content/1/TUTORIAL_kahhot_vf.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1809/mod_resource/content/1/TUTORIAL_kahhot_vf.pdf
http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1809/mod_resource/content/1/TUTORIAL_kahhot_vf.pdf
https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKwiBpij-SHZGuCwPX4EZbg
https://www.youtube.com/channel/UCKwiBpij-SHZGuCwPX4EZbg
https://www.youtube.com/channel/UCKwiBpij-SHZGuCwPX4EZbg
https://socrative.com/
https://socrative.com/
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
http://edx.dge.mec.pt/asset-v1:ERTE+LA-FCL+LA-2016-2ed+type@asset+block/Tutorial_SOCRATIVE_MOOCedicao2.pdf
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/01/Tutorial-Canva-atualizado-2019.pdf
https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/01/Tutorial-Canva-atualizado-2019.pdf
https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/01/Tutorial-Canva-atualizado-2019.pdf
https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/01/Tutorial-Canva-atualizado-2019.pdf
https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/01/Tutorial-Canva-atualizado-2019.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/tutorial_criar_ficheiro_audio.pdf
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/tutorial_criar_ficheiro_audio.pdf
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/tutorial_criar_ficheiro_audio.pdf
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/tutorial_criar_ficheiro_audio.pdf
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Anexo 1 – Horário semanal de transmissão de conteúdos pela  RTP2 e RTP Memória 

 


