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1. ENQUADRAMENTO 

 

De acordo com as linhas de orientação emanadas pela Direção Geral de Educação (DGE) e pela Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) ,o Agrupamento de Escolas de Barrancos organizou-se com 

o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuem a aprender durante a suspensão 

das atividades letivas presenciais (Pandemia Covid-19), de acordo com o definido no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal. 
 

No processo de mudança para o ensino à distância o Agrupamento não está sozinho, os serviços centrais 

disponibilizam apoio através do email apoioescolas@dge.mec.pt e do link http://apoioescolas.dge.mec.pt, 

paralelamente o envolvimento de toda a Comunidade Educativa é imprescindível na implementação do Plano 

de Ensino à Distância (Plano E@D) do AEB.  

Deste modo, a sua implementação pressupõe um processo dinâmico e de melhoria constante, assente no 

debate interno, reflexão, levantamento e (re)definição de meios tecnológicos. 

 

1.1.  Público Alvo 

 

O presente plano destina-se a todas as crianças e alunos do Agrupamento de Escolas de Barrancos 

aplicando-se, deste modo, a todos os níveis e modalidade de ensino existentes. De igual modo, poderá ser 

estendido às Medidas de Promoção do Sucesso Escolar, implementados no Agrupamento. 

O Plano E@D aplica-se aos docentes no desenvolvimento das suas atividades letivas e não letivas, 

quando assim se justificar, bem como na participação em reuniões de caráter pedagógico, formativo ou outras. 

 

1.2.  Envolvimento Interno 

 

Para além da Direção que está na cadeia de comando, para definição e concretização das orientações 

pedagógicas, as lideranças intermédias assumem um papel essencial no Plano E@D, designadamente: 

a) Os Coordenadores de Departamento, nas questões do acompanhamento e da concretização das 

orientações pedagógicas. Para apoiar os Docentes, os Coordenadores devem demonstrar confiança 

no seu trabalho em curso, bem como, transmitir tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos; 
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b) Os Diretores de Turma/Titulares de Turma/Titulares de Grupo na organização e gestão do trabalho 

do Conselho de Turma/Equipas Pedagógicas em estreita articulação com o coordenador dos 

Diretores de Turma; 

c) A EMAEI em estreita articulação com os Titulares de Grupo/Turma e Diretores de Turma e serviço de 

Psicologia e Orientação; 

d) A Coordenadora de Educação para a Cidadania, no sentido da promoção da interdisciplinaridade para 

o desenvolvimento das atividades da disciplina de Educação para a Cidadania; 

e) O SPO, no sentido de continuar a disponibilizar o acompanhamento a alunos e promover a orientação 

escolar e profissional, nomeadamente aos alunos do 9º ano. 

 

1.3.  Envolvimento Externo 

 

a) A Câmara Municipal de Barrancos, através da disponibilização da impressão de documentos para os     

alunos que não dispõem de Internet e Computador, e as fichas de trabalho para o Primeiro Ciclo; 

b) A Junta de Freguesia de Barrancos, na distribuição de documentação para os alunos do Primeiro 

Ciclo e dos que não têm Internet e computador do Segundo e Terceiro Ciclos; 

c) A Associação de Pais e Encarregados de Educação, no âmbito da divulgação/implementação/ 

monitorização do Plano junto dos alunos e Encarregados de Educação e feedback sobre 

constrangimentos na aplicação do Plano. 

 

1.4.  Estrutura 

 

A estrutura do presente plano segue uma lógica sequencial de implementação do ensino à distância 

(E@D), de acordo com as orientações de elaboração recebidas da DGEstE, apresentando um conjunto de 

linhas orientadoras e recomendações, para um contexto nunca antes imaginado, englobando as seguintes 

etapas: 

a) Definição das estratégias de gestão e liderança; 

b) Estratégia e circuito de comunicação; 

c) Modelo de ensino à distância; 

d) Plano de monitorização e avaliação. 
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2. MODELO DE PLANO E@D 

 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Barrancos, no âmbito das suas competências 

pedagógicas, decidirá/aprovará a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos: fixa ou flexível, incluindo 

os necessários tempos de pausa. Deste modo, será transmitido aos docentes pela Equipa de Apoio indicações 

sobre: 

• mancha horária semanal fixa ou flexível; 
 
• adaptação da carga horária semanal de cada disciplina/UFCD; 
 
• definição do tempo de intervalo entre cada tarefa proposta; 
 
• flexibilidade temporal na execução das tarefas; 
 
• diferentes ritmos de aprendizagem. 

 
Em alinhamento com as orientações pedagógicas do Agrupamento, os Titulares de Grupo/Turma e os 

Conselhos de Turma concebem um plano de trabalho semanal para cada grupo/turma, sob a orientação do 

Diretor de Turma ou do Professor Titular de Turma/Grupo. Recomenda-se que o agendamento das reuniões 

de planificação e monitorização sejam realizadas às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, excecionalmente a 

primeira ocorrerá no dia 15 de abril, no sentido de ter em linha de conta as decisões da tutela que vão ser 

tomadas no dia 9 de abril. 

O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas ou assíncronas, para: 

• orientação educativa dos alunos; 

• definição/ de trabalhos a realizar pelos alunos individualmente ou grupo (uso de tecnologias de 

informação) 

• esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para estabelecimento de rotinas e conferir 

segurança aos alunos. 

 

 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D deverão ser apelativas e mobilizarem os alunos para 

a ação, devendo como tal ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e 

fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo. 

Devem obedecer a equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, estipulando o tempo global que se 

prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um equilíbrio entre as diferentes estratégias e 

delimitando o trabalho que pode ser feito de forma síncrona e assíncrona, alertando para que as atividades e 
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métodos a desenvolver não dependam do papel e formação/competências dos Encarregados de Educação, 

o que viria a contrariar o princípio da equidade. 

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar aprendizagens de várias disciplinas. Deste modo, pretende-

se privilegiar metodologias de ensino que promovam um papel ativo dos alunos na procura de novas 

aprendizagens. 

Para que o E@D assuma maior relevância, deverá potenciar o desenvolvimento das competências do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. 

Para que tal se concretize, poderão/deverão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competência: 

• Informação e comunicação; relacionamento interpessoal; 

• Pensamento crítico e criativo;  

• Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

• Bem-estar, saúde e ambiente. 

Procurando-se que assim o E@D seja uma modalidade facilitadora para que competências transversais e 

interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de 

trabalho. 

O E@D pretende desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença e ligação do aluno à 

escola e ao grupo/turma, bem como fomentar o estabelecimento de comunicações regulares entre 

professores e alunos, professores e encarregados de educação e entre alunos.  

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

trabalho, que promovam segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, deverão 

ser desenvolvidas atividades de caráter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno que poderão 

ser complementadas com a implementação das atividades do “Programa Ser Ativo em Casa”. 

O contacto entre alunos através de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial para a 

manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas. As atividades propostas 

deverão contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo o trabalho de grupo online e quebrando 

o isolamento em que os alunos se encontram. 
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4. MEIOS TECNOLÓGICOS DO E@D 

 

O Agrupamento de Escolas de Barrancos procurará encontrar os meios tecnológicos que auxiliem o ensino 

à distância, sem inundar os alunos de múltiplas soluções de comunicação. 

Para o desenvolvimento das atividades do E@D, é criada uma equipa de apoio tecnológico que organiza os 

parcos recursos que o AEB dispõe, fornecendo orientações e tentando capacitar os docentes sobre as 

soluções de comunicação. 

Privilegiando o trabalho já em curso desenvolvido pelos docentes, o AEB propõe como ferramentas de 

ensino à distância a plataforma Google Classroom para organização das turmas online e a plataforma Google 

Hangouts para aulas remotas síncronas com grupos de alunos, sendo obrigatório que todos os docentes, com 

exceção da Educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo procedam à criação das suas turmas no Google 

Classroom, uma turma por cada turma física que o docente lecione. 

Na Educação Pré-escolar e no Primeiro Ciclo, pode-se continuar a utilizar o telefone/telemóvel, os CTT, o 

correio eletrónico ou SMS com os Encarregados de Educação e a distribuição de documentação pela Junta 

de Freguesia. 

Independentemente do atrás transcrito, todos os níveis de ensino deverão rentabilizar os meios tecnológicos 

com os quais todos estão familiarizados, tais como o e-mail, o WhatsApp, Chat do gmail, entre outros. 

Na situação de alunos sem Internet e computador em casa, a Direção, em articulação com a Câmara 

Municipal de Barrancos (que imprime a documentação) e a Junta de Freguesia (que entrega) providenciará a 

entrega de materiais em suporte de papel nas casas dos alunos, sempre que tal seja solicitado. O e-mail 

disponibilizado pela Câmara para este fim: cm.barrancos@gmail.com. 

 

 

5. EQUIPAS 

 

Para o desenvolvimento das atividades de E@D é criada uma Equipa de Apoio Tecnológico e 

Pedagógico que organiza os meios, veicula orientações e capacita/apoia, de forma personalizada, os 

docentes sobre soluções de comunicação. A partir do diagnóstico das necessidades do Agrupamento de 

Escolas de Barrancos, a equipa de apoio pode dinamizar recursos tecnológicos; divulgar aplicações 

informáticas e sites de apoio, “Apoio às escolas” e “Apoio aos Diretores”; bem como, recorrer a fornecedores 

de serviços informáticos e docente de TIC para pequenas sessões de capacitação/esclarecimento, ou realizar 

tutoriais, Web casts, entre outros. 
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Esta equipa, no âmbito das suas competências e atribuições, deverá incentivar a partilha de práticas entre 

docentes e estabelecerá um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da Comunidade 

Escolar, com base no endereço eletrónico: equipaapoio.aeb@gmail.com. 

 No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano E@D é criada uma equipa responsável por 

este trabalho, denominada Equipa de Acompanhamento e Monitorização. Esta equipa procederá a uma 

consulta regular à Comunidade Escolar, com base nos seguintes indicadores de qualidade e de quantidade: 

• Indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e encarregados de 

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

• Indicadores de quantidade: taxa de concretização das tarefas propostas; número de tarefas enviadas 

pelos professores; disponibilização de meios tecnológicos de E@D; apoio ao desenvolvimento de 

competências digitais de professores e alunos; desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos 

aos alunos sem computadores e sem ligação à Internet em casa. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipas do Plano E@D

Equipa de Apoio Tecnológico e
Pedagógico

- Cláudia Costa

- Elisa Félix   

- Pedro Ribeiro

Equipa de Acompanhamento e 
Monitorização

- Maria da Purificação Almeida

- Maria Manuela Rico 

- Pedro Rodrigues
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6. PROCEDIMENTOS A ADOPTAR 

 

6.1. Docentes / Diretores de Turma / Professores Titulares de Turma / Educadores 
 
 

O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Grupo desempenha uma função central ao nível da 

articulação entre professores e alunos. Organiza o trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir 

as tarefas aos alunos e garante o contacto com os pais/encarregados de educação. Assim, devem seguir as 

etapas abaixo indicadas: 

1. Contactar os Encarregados de Educação para informar que a Escola se encontra a implementar 

algumas medidas de reforço das aprendizagens dos alunos; 
 

2. Solicitar aos Encarregados de Educação um endereço de e-mail (preferencialmente no domínio gmail) 

ou de WhatsApp dos alunos e ou dos próprios; 
 

3. Assegurar que esses endereços eletrónicos são devidamente registados no Programa JPM Alunos; 

4. Gerir/criar um e-mail de Turma criado para o efeito pelo(a) Titular de Grupo/Titular de Turma/Diretor 

de Turma; 

5. Disponibilizar o e-mail criado e senha a todos docentes da turma; 

6. Cada docente deve colocar uma tarefa ou ficha de trabalho e de fácil resolução sobre conteúdos já 

lecionados, ou por lecionar, para reforço das aprendizagens. As fichas de trabalho devem estar 

devidamente formatadas, contendo o cabeçalho utilizado para todos os documentos oficiais e 

numeradas (ex.: Ficha de Trabalho n.º 1 ou Tarefa n.º 1); 
 

7. A atividade, tarefa ou ficha de trabalho, resolvida pelo aluno, deve ser enviada, por e-mail, para o 

email da Turma ou por WhatsApp, se o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Educador assim 

o entender (caso essa situação se verifique, o docente deve reencaminhar as tarefas realizadas pelos 

alunos/crianças para o e-mail da Turma);  

8. Um plano de trabalho deve ser enviado no início da semana (segunda-feira) e os alunos devem 

realizá-lo e devolvê-lo até ao final da semana (sexta-feira). Este plano deve ser elaborado por 

disciplina, com tarefas simples, proporcional à carga horária da disciplina; 
 

9. Um novo plano deve ser enviado, semanalmente, mesmo que as tarefas anteriores ainda não tenham 

sido realizadas pelos alunos; 
 

10. Quando se concebe o plano para todos os alunos, este deve ter em conta os princípios já existentes 

no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da 

educação inclusiva (articulando com o docente de educação especial afeto à turma); 
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11. Os docentes devem corrigir e dar o feedback aos alunos do trabalho realizado, no prazo máximo de 

uma semana; 
 

12. Os docentes poderão enviar as tarefas – previamente ao envio das mesmas aos alunos – para o seu 

coordenador de departamento, por forma a existir um acompanhamento e articulação no que 

concerne à concretização das orientações pedagógicas; 

13. Os docentes devem alertar o Diretor de Turma/Titular de Turma/Grupo, Psicólogo e a Direção para 

situações que necessitem de alguma intervenção, como sejam: extremo isolamento social, maus 

tratos de que tenham conhecimento, carência alimentar, entre outras. Essas situações são 

encaminhadas por envio de e-mail para aeb.direcao@gmail.com;  

 

 O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Grupo pode, de igual modo, organizar sessões e trabalho 

com os alunos através da utilização de plataformas de videoconferência e vídeo-trabalho disponíveis e 

fornecidas pela Equipa de Apoio. 

 
 
6.2.  ALUNOS 

 

Para a consecução deste trabalho, quer o aluno/criança e o encarregado de educação devem cumprir os 

seguintes procedimentos: 

 
1. Estar atento ao e-mail da Turma, de modo a receber o plano de trabalho com as tarefas a realizar 

durante essa semana, devendo as mesmas ser rececionadas no início da semana (segunda-feira) e 

ser realizadas e devolvidas até ao final da semana (sexta-feira); 

2. Enviar as tarefas/atividades realizadas, podendo utilizar para o efeito os seguintes formatos: 

documento em Word, foto de manuscrito/caderno diário, entre outros; 

3. Cumprir o prazo de envio estipulado; 

4. Aguardar a correção e o feedback do professor; 

5. Expor as dúvidas, sempre que necessário, através do e-mail da Turma, chat do gmail ou nos 

momentos síncronos que forem concretizados na plataforma Google Hangouts; 

6. Auxiliar os colegas na utilização dos meios tecnológicos, fomentar a participação dos colegas na 

execução das tarefas propostas e ajudar a monitorizá-las, entre outros, são atividades a desenvolver 

por forma a estar unidos enquanto turma. 
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7. REUNIÕES 

 

Os Conselhos de Turma/Conselho de Docentes devem elaborar um plano de trabalho semanal para cada 

grupo/turma, sob a orientação dos respetivos Diretores de Turma ou Titulares de Turma/Grupo. As reuniões 

de conselho de turma e conselho de docentes podem, e devem, ser utilizadas para planear tarefas 

interdisciplinares. 

Por sua vez, os diversos Departamentos devem reunir-se, quinzenalmente, para planear, monitorizar e 

adaptar as atividades a desenvolver pelos alunos, ao longo do 3.º Período. 

Todas as reuniões (Conselho de Turma, Conselho de Docentes, Conselho Pedagógico, Departamento, 

Diretores de Turma) devem realizar-se por videoconferência, para esse efeito, deve ser utilizada a plataforma 

Google Hangouts, enquanto não for disponibilizada outra. 

Todos os intervenientes devem estar atentos ao e-mail, no dia e na hora agendada para a reunião, de 

modo a receber o convite de acesso à plataforma disponibilizada.  

 

Informação complementar: 

 

10 recomendações sobre o ensino à distância; 

OCDE, Eucation responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration, 23 de março     

de 2020: 

mede, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI; 

 
 
 

 

Aprovado em reunião do Conselho pedagógico. 

 

 

Barrancos, 8 de abril de 2020 
 
 

O Diretor 
 
 

___________________________________________ 
/Bento Manuel Guerra Caldeira/ 

 
 


