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desde 

março  

MOBILIZAR para a 

mudança

Divulgação do sítio 

Apoio às Escolas da 

DGE a toda a 

comunidade educativa 

Constituição e divulgação da equipa de 

apoio tecnológico que, desde o primeiro 

momento, apoiou individualmente os 

docentes e forneceu tutoriais de diversas 

ferramentas/plataformas e divulgou 

formação e webinares

Envolvimento dos professores 

titulares de turma/diretores 

de turma no levantamento dos 

alunos sem conetividade e/ou 

equipamentos tecnológicos

Constituição da equipa de 

coordenação e apoio pedagógico 

do E@D que, entre outros, inclui a 

direção, as lideranças intermédias e a

coordenadora da Biblioteca Escolar

Estabelecimento 

dos circuitos de 

comunicação do 

Agrupamento

Elaboração do 

Plano de 

Trabalho 

Semanal da 

Turma (PTS)

Elaboração do 

Plano de E@D

Mobilização de 

outros parceiros, 

nomeadamente as 

juntas de freguesia 

Documento de planificação 

colaborativa e articulação

em Conselho de Turma

Documento de comunicação

aos alunos e/ou encarregados 

de educação

Documento de monitorização
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desde 

março  

COMUNICAR em 

rede

Figura 1 - Comunicação de caráter mais geral e 

especializada, com necessidade de disseminação 

urgente.

Figura 2 - Comunicação sobre temas 

associados a questões pedagógicas, 

didáticas e de avaliação.

Figura 3 - Comunicação sobre temas 

associados à direção de turma.

Estratégias e circuitos  de  

comunicação  do 

Agrupamento
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desde 

março  

COMUNICAR em 

rede

Figura 4 - Comunicação sobre temas associados ao trabalho do Conselho de Turma.

Os canais privilegiados de comunicação e de interação 

com alunos, encarregados de educação e comunidade 

educativa são: Google  Suite  for  Education:  Gmail, 

Google  Meet,  Google  Classroom e Escola Virtual
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desde 

abril  

DECIDIR o modelo 

de E@D

Mancha horária flexível: flexibilidade temporal na 

execução das e-atividades/e-tarefas por parte dos alunos 

e planificação de acordo com o tempo previsto  para  

que  cada  aluno  realize  as  e-atividades/e-tarefas

propostas, não podendo o tempo previsto ultrapassar  a  

carga  horária  semanal  da  disciplina 

O docente está on-line em toda a sua componente 

letiva, para esclarecimento de dúvidas e/ou 

acompanhamento da realização das e-atividades/e-

tarefas

Privilégio das sessões 

assíncronas

Sessões síncronas agendadas, 

preferencialmente, no horário 

letivo da disciplina

Possibilidade de integração 

do #EstudoEmCasa nas e-

atividades

Uniformização da planificação das e-

atividades, quer no Google Classroom, 

quer na Escola Virtual, orientando-a 

pelas seguintes questões:

Por semana, cada disciplina pode usufruir 

de uma sessão síncrona com recurso à 

videoconferência/chat, no Google Meet, 

com uma duração até 30 minutos e, no 

máximo, para 10/15  alunos

Destinam-se a:

 interagir  com os alunos

 esclarecer  dúvidas

 apresentar  trabalhos 

 realizar a avaliação  da  

oralidade

1. O que vou aprender?

2. Como vou aprender?

3. Como verifico se aprendi?

4. Como posso esclarecer as minhas dúvidas? 

5. Como vou ser avaliado? (a. O que já sei acerca deste 

conteúdo?(diagnóstico)/O que devo saber acerca deste conteúdo? 

(recapitulação) e b. Como posso APRENDER+?)
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desde 

abril  

COLABORAR e 

ARTICULAR

Preenchido 
semanalmente e 

de forma 
colaborativa pelos 

diferentes 
docentes do 
Conselho de 

Turma

Desenhado para 
todo o 3.º Período 
e partilhado, pela 

equipa de 
acompanhamento 
e monitorização, 
apenas uma vez 

com cada Conselho 
de Turma

Plano de 
Trabalho 
Semanal 

da 
Turma 
(PTS)

Enviado aos alunos 
e/ou encarregados de 

educação, pelo 
professor titular de 
turma/diretor de 

turma, todas as sextas-
-feiras à tarde, 

funcionando como um 
organizador prévio da 

semana seguinte 

Apresenta a descrição da 
e-atividade/e-tarefa, dos 

recursos educativos 
digitais (RED) usados, a 
plataforma/ferramenta 
utilizada, a tarefa de 
avaliação proposta, 

constituindo-se como um 
meio de divulgação e 

partilha das diferentes 
práticas docentes

Dá conhecimento 
dos conteúdos a 

trabalhar por cada 
disciplina, tornando 

mais fácil a 
articulação

Para além das tradicionais equipas 

de colaboração e articulação, o 

Plano de Trabalho Semanal (PTS) 

constitui-se como o instrumento 

para a concretização da 

colaboração, articulação e 

partilha entre docentes

Foi atribuído um 
facilitador/interlocutor, 
por ano de escolaridade, 

para promover a 
interajuda na apropriação 
e no preenchimento deste 

documento 
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desde 

março  

METODOLOGIAS DE 

ENSINO
Pluralidade 

metodológica assente em

estratégias de 

aprendizagem ativa:

Aprendizagem baseada na resolução de 

problemas (ABRP)

Questionamento

Aprendizagem cooperativa

Exposição interativa

Mapa de conceitos

Metodologia de projeto

Estudos de caso

Revisão entre pares

Aprendizagem experiencial (visitar sites)

…

PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA

Informação e comunicação

Relacionamento interpessoal
Pensamento crítico e 

criativo

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia Bem-estar, saúde 

e ambiente
aprender a aprender

Lopes, J. P.; Silva, H. S., Dominguez, C. & Nascimento, M. M. (2019). Educar para o pensamento crítico na sala de aula – Planificação, 

estratégias e avaliação. Lisboa: PACTOR.
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desde 

abril  

SELECIONAR meios 

tecnológicos de 

E@D

G Suite for Education

O AEMC já usava o G Suite for Education, pelo que a escolha recaiu sobre esta ferramenta -
Gmail, Google Meet e Google Classroom - bem como os outros recursos associados. 
Em complemento, e para os docentes que ainda se encontram a dar os primeiros passos na 
produção de recursos digitais, estabeleceu-se uma parceria com a plataforma digital da Escola 
Virtual (Porto Editora).

A Google Classroom é uma ferramenta muito empática para os alunos e flexível, já que 

permite incorporar outras tecnologias para dar resposta às necessidades 
pedagógicas.

CUIDAR da 

comunidade 

escolar

desde 

março  

Equipa de apoio tecnológico que apoia 

individualmente os docentes, fornece tutoriais de diversas 

ferramentas/plataformas e divulga formação e webinares

TODOS (Direção, professores titulares de turma/diretores de turma e outros 

docentes, psicóloga, professora-bibliotecária, equipa EMAEI, professora-tutora, 

professores-mentores, alunos, encarregados de educação, juntas de freguesia, …) 

são convocados a:

a) desenvolver atividades de pertença à turma;

b) promover o bem-estar emocional e a confiança na escola;

c) prevenir situações de isolamento;

d) incentivar a interajuda entre os alunos. 



Constituição de uma 

Equipa de 

Acompanhamento 

e Monitorização 
com três elementos 

efetivos, mas com 

possibilidade de 

convocar outros 

elementos

Definir indicadores  

de  qualidade  e  de  

quantidade e  a 

periodicidade de 

recolha de dados

Preencher os 

questionários de 

reporte Estamos ON 

com as Escolas, da 

DGE

Aplicar questionários 

aos docentes, 

representantes dos 

alunos e dos 

encarregados de 

educaçãodesde 

abril  

ACOMPANHAR e 

MONITORIZAR

PLANO E@D | AE Mosteiro e Cávado Tratar os dados e 

devolvê-los à 

comunidade 

educativa

Tratar os dados e 

devolvê-los à 

comunidade 

educativa

Melhoria do E@D do 

Agrupamento



Diversidade de 

tarefas de 

avaliação/semana

Percentagem de 

concretização das 

atividades-

tarefas/aluno/semana

desde 

abril  

ACOMPANHAR e 

MONITORIZAR
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O Plano de Trabalho 

Semanal (PTS) permite a 

MONITORIZAÇÃO dos 

seguintes indicadores de 

quantidade:

Tempo previsto por 

atividade-tarefa/

disciplina/semana

Exemplo do Plano de 

Trabalho Semanal (PTS) de 

uma turma em

https://tinyurl.com/PTSAE

MC2020 

https://tinyurl.com/PTSAEMC2020

