
AGRUPAMENTO  DE ESCOLAS

FRAGATA DO TEJO

PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA



1- INTRODUÇÃO

A suspensão das atividades letivas e não letivas em contexto escolar transferiu o processo ensino-

aprendizagem para os lares dos docentes e discentes, devendo a escola assegurar a todos os alunos:

- o contacto regular com os seus professores e colegas;

-  um  plano  de  ensino  à  distância  eficaz  como  garantia  da  qualidade  do  processo  ensino-

aprendizagem

No contexto atual  o  ensino à distância afirma-se como uma estratégia facilitadora do processo

ensino  –  aprendizagem,  sendo  dever  da  instituição  escolar  definir  um  plano  de  trabalho  e

estratégias de comunicação eficazes e adequadas à realidade e diversidade do contexto das famílias,

tendo presente o princípio da escola inclusiva e da igualdade e equidade entre todos os alunos.

O plano de ensino à distância definido pelo Agrupamento prevê a realização de trabalho/sessões

síncronas e/ou assíncronas, sendo as mesmas definidas por cada docente da respetiva disciplina

tendo em consideração critérios pedagógicos, as características dos alunos/turmas e as condições

e/ou recursos tecnológicos disponíveis pelos alunos.

Cabe  ao  professor de  cada  disciplina  planificar  o  trabalho  a  desenvolver  em  cada  turma,

considerando a necessária flexibilidade temporal na execução das tarefas/atividades bem como os

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, assim como recolher, analisar e avaliar a consecução

das tarefas realizadas no que diz respeito ao desenvolvimento das aprendizagens.

Este modelo de ensino à distância, apresenta-se como um processo dinâmico que poderá sofrer

ajustes e/ou melhorias durante o seu período de implementação. O mesmo terá início a partir do

dia 20 de abril até ao final do ano letivo.

2- COMUNICAÇÃO/INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS

Importa pois  definir  uma estratégia de comunicação/interação e um plano de trabalho para os

alunos/turma eficaz entre professores e alunos tendo em consideração que:

Existem alunos sem computador e/ou acesso à Internet em casa;

1- Existem alunos que necessitam de partilhar os equipamentos informáticos que possuem com um

ou mais familiares;



2- Existem pais que continuam a trabalhar e não têm a necessária disponibilidade para prestar o

apoio desejável aos seus filhos;

3-  Existem  pais  que  podem  sentir  algumas  dificuldades  na  orientação  e  apoio  nas  tarefas

académicas dos seus filhos.

Assim, como princípio os docentes devem estar disponíveis para os alunos no horário letivo da

turma. 

De acordo com o seu horário com a turma, cada docente irá elaborar plano de trabalho semanal

onde defina claramente as atividades a desenvolver pelos alunos e o espaço temporal em que isso

deve acontecer quer seja ou não em interação direta com os alunos, podendo o docente optar entre

outros pelos seguintes tipos atividades pedagógicas:

 interação direta com os alunos através da utilização de meios e recursos tecnológicos de

acordo com critérios pedagógicos (Google Meet, Zoom, WhatsApp, e-mail …); 

 utilização  dos  módulos  de  ensino  /aprendizagem  transmitidos  pelo  canal  televisivo  RTP

Memória (vulgo telescola). Na utilização deste recurso devem os docentes obter informação

detalhada  sobre  os  conteúdos  e  atividades  a  difundir,  e  a  adequação  dos  mesmos  aos

objetivos pretendidos;

 utilização e disponibilização de materiais/recursos da Escola Virtual ou Leya Educação, entre

outras, para promover aprendizagens ou consolidação de conteúdos;

 criação  de  materiais  de  apoio/atividades  e/ou fichas  de  trabalho para  envio  aos  alunos

através da pasta partilhada da turma, sujeitas a resposta e respetivo feedback através de e-

mail do professor para o aluno;

 orientação educativa dos alunos (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);

 esclarecimento de dúvidas ou questões aos alunos através de e-mail;

 trabalho autónomo dos alunos / trabalho autónomo do professor;

 outras atividades que considerem adequadas ao contexto do aluno/turma.

A  comunicação/interação  para  dúvidas,  questões,  envio  de  trabalhos  ou  outros  será  feita

diretamente aluno/professor e professor/aluno, preferencialmente via e-mail, não passando pelo

Diretor de Turma. No entanto, o docente, caso assim o entenda e sempre que se justifique, poderá



utilizar  outros  meios  de  comunicação  que  se  entendam com mais  convenientes  ou  adequados

(Google Meet, Zoom, WhatsApp, …).

  

De referir que a interação (videoconferência) via Google Meet só é possível com recurso a um e-mail

cujo domínio seja Gmail. Assim para uso desta funcionalidade/ferramenta devem Encarregados de

Educação certificar-se  de que os  alunos são detentores de um e-mail  cujo domínio seja  Gmail.

Também os Encarregados de Educação deverão ter um e-mail  de domínio Gmail,  para que seja

possível a partilha da Pasta da turma.

Os alunos e Encarregados de Educação poderão criar uma conta neste domínio expressamente para

o efeito e facultar os endereços electrónicos ao Diretor de Turma.

3- PLANO DE TRABALHO 

1- Cada docente irá elaborar um plano de trabalho semanal de ensino à distância para os seus

alunos que estará disponível para os alunos e Encarregados de Educação na pasta partilhada da

turma;

2-  Esse  plano  de  trabalho  semanal  deverá  ter  em  consideração  todos  os  constrangimentos  e

realidade  dos  alunos  bem  como  permitir  alguma  flexibilidade  temporal  na  execução  das

tarefas/aprendizagem; 

3- Cada professor será responsável por publicar na pasta partilhada da turma esse plano de trabalho

semanal, antes do início da semana de implementação;

4- Os pais e alunos terão acesso aos planos de trabalho das diferentes disciplinas para a semana que

se segue, podendo assim organizar-se de modo a que o aluno consiga desenvolver as atividades

sugeridas. De salientar que cada plano de trabalho respeita o horário do docente com a turma;

5- Todos os trabalhos/fichas/atividades deverão ter um prazo de entrega, devendo os professores

dar o respetivo feedback aos alunos, ou seja, proceder à correção das tarefas propostas ou ao envio

da  autocorrecção  das  mesmas,  acompanhando  sempre  que  se  justifique  de  sugestões  e/ou

melhoria.  Poderão também a título  excecional  ser  propostas  aos  alunos  tarefas/atividades  sem

obrigatoriedade da sua entrega ou devolução ao docente da turma;



4- ALUNOS SEM ACESSO/RECURSOS TECNOLÓGICOS E/OU INTERNET

Tal como já foi referido deverão ser garantidas a igualdade e a equidade de oportunidades a todos

os alunos. Neste sentido, para os alunos que não possuem recursos ou acesso à internet terá de se

utilizar uma estratégia diferenciada no cumprimento desse desígnio.

Assim,  após identificados estes alunos os mesmos serão informados pela escola, via CTT normal,

dos  procedimentos  que  deverão  realizar  para  terem  acesso  aos  planos  de  trabalho  semanais

definidos para a turma.

Aconselha-se estes alunos a assistir aos conteúdos pedagógicos temáticos transmitidos pelo canal

televisivo, vulgo “telescola”.

5- COMUNICAÇÃO PROFESSOR / ALUNO NO GOOGLE DRIVE

Para  garantir  a  comunicação Professor/  Aluno foi  criada no Google  Drive  uma pasta  para cada

turma. Esta pasta será partilhada com os professores do Conselho de Turma, alunos e Encarregados

de Educação.

O administrador desta pasta será o Diretor de Turma.

Nesta pasta, independentemente dos recursos e meios utilizados, cada docente deverá partilhar e

divulgar todos os documentos de apoio e trabalho com a turma, bem como o plano de trabalho

semanal. Pretende-se assim permitir a todos os alunos, independentemente da sua disponibilidade

momentânea  (não  esquecer  que  muitos  alunos  têm  neste  momento  recursos  tecnológicos

partilhados) o acesso aos materiais de apoio à aprendizagem.

De referir que esta forma de comunicação é unívoca no sentido professores para alunos.

É no entanto condição para acesso à pasta partilhada que o aluno e o Encarregado de Educação

possuam uma conta de e-mail no domínio Gmail.

6- 1º CICLO

Considerando a experiência e contexto/idade/maturidade dos alunos do 1º ciclo entende-se que a

experiência e o funcionamento do final do 2º período bem como os resultados alcançados fazem

apelo à sua continuidade, com a necessária flexibilidade para cada docente titular de turma, em

cada momento poder  adotar/decidir  o  modelo/forma de  comunicação a  utilizar,  considerado o

contexto e caraterísticas de cada aluno/turma.



O Modelo  base  de  comunicação  será  a  página  do  agrupamento  à  semelhança  do  2º  período,

independentemente  do modelo  adotado,  pois  assume-se  como fundamental  a  garantia de que

todos  os  alunos,  independentemente  da  sua  disponibilidade  momentânea  têm  acesso  aos

conteúdos e materiais de apoio.

Os  docentes  poderão  também  recorrer  aos  conteúdos  pedagógicos  temáticos  emitidos  pela

televisão e elaborar atividades para os seus alunos tendo por base as emissões televisivas, caso

assim o entendam.

  

Moita, 9 de abril de 2020

O Diretor




