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RECOMENDAÇÃO N.º 1 DA EQUIPA DE ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

Ano Letivo 2020-2021 
 

Tendo em conta: 

- o preconizado no documento Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

ao Longo do Ano Letivo de 2020/2021: 

com a presença de todos os alunos nas escolas, deve privilegiar-se um trabalho 

coadjuvado pelas plataformas digitais, com vista a uma progressiva autonomia por 

parte dos discentes. A utilização de plataformas digitais, devidamente organizadas, 

mesmo em regimes presenciais, tem um comprovado potencial promotor de trabalho 

colaborativo. Em sala de aula, poder-se-á igualmente recorrer a ferramentas digitais que 

privilegiem a interação e a colaboração (2020: 29); 

- a necessidade de a Escola envidar esforços para que a transição entre regimes presencial, misto e 

não presencial, caso venha a acontecer, decorra com a máxima serenidade e preparação;  

- a concretização da criação de endereços de correio eletrónicos institucionais para os alunos, 

divulgados pelos respetivos diretores de turma; 

a Equipa de Ensino à Distância (E@D) do Agrupamento vem recomendar que: 

a) sejam criadas as salas de aula virtuais por disciplina ou por turma, conforme decisão dos 

Conselhos de Turma, na ferramenta Google ClassRoom, com recurso aos endereços 

institucionais dos alunos;  

b) os professores apresentem as funcionalidades da sua sala de aula virtual aos alunos, ainda em 

regime presencial, experimentando algumas atividades e orientando os alunos na gestão do 

trabalho; 

c) as salas de aula virtuais passem a ser utilizadas, entre outras possíveis finalidades, para a 

disponibilização de recursos de aprendizagem e para a definição de percursos de 

aprendizagem com trabalho autónomo; 

d) os conselhos de turma e/ou as secções partilhem entre os seus membros estratégias de 

avaliação formativa em contexto de ensino a distância, para colmatar algumas das fragilidades 

reveladas pela análise dos planos de trabalho semanais do ano letivo anterior.  

Panóias, em 15 de outubro de 2020 

A Diretora, 
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