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 Equipa do Ensino a Distância (E@D) :: Linha Temporal :: 1.º Período  
 

 
 

TAREFAS INTERVENIENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Reunião n.º 1 da Equipa de Ensino a Distância. 
ORDEM DE TRABALHO: 
Ponto um: Apresentação dos elementos da equipa;   
Ponto dois: Constituição das subequipas de Coordenação Pedagógica, Acompanhamento e Monitorização do Ensino a 
Distância e de Apoio Tecnológico;   
Ponto três: Análise das recomendações para a melhoria do plano de ensino a distância (E@D) e do plano de trabalho 
semanal (PTS) e distribuição de tarefas para dar resposta às mesmas.   

Equipa de Ensino a Distância 
Diretora 

07    

Elaboração do questionário em Google Forms Diagnóstico de competências digitais & recursos tecnológicos digitais 
disponíveis e partilha do mesmo com os restantes elementos da Equipa de Ensino a Distância. 

Ernestina Pinheiro  
Maria de Jesus Fernandes 
Sofia Damiana 

15    

Melhoramento e atualização do plano de trabalho semanal (PTS), de acordo com as recomendações emanadas pela Equipa 
de Ensino a Distância do ano letivo transato e o preconizado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 
publicada a 20 de julho. 

Sofia Damiana 22    

Sessão de trabalho n.º 1, a distância através do Google Meet, para melhoramento dos pontos Princípios orientadores, 
Conceitos estruturantes, Gestão e lideranças e Estratégia e circuitos de comunicação, do Plano de Ensino a Distância (E@D). 
Redação e envio de um e-mail à psicóloga, à professora-tutora e à coordenadora da biblioteca escolar a solicitar que 
indicassem a forma como irão manter o SPO, o ATE e a BE a funcionar no regime NÃO presencial para cumprir os objetivos. 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes 
29  01   

Sessão de trabalho n.º 2, a distância através do Google Meet, para melhoramento do ponto Gestão e lideranças, com o 
contributo da biblioteca Escolar (BE), do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e da professora-tutora e, ainda, dos 
pontos Ferramentas digitais de referência e Diagnóstico, acompanhamento, monitorização e avaliação do Plano de Ensino a 
Distância (E@D). 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes 

 06 | 08   

Sessão de trabalho n.º 3, a distância através do Google Meet, para melhoramento do ponto Modelo de ensino a distância 
do Plano de Ensino a Distância (E@D), nomeadamente Modalidades de educação a distância - comunicação síncrona e 
assíncrona, Planificação do ensino e da aprendizagem a distância, Plano de trabalho semanal da turma (PTS) e Guião 
individual de trabalho por e-atividade. 
Redação da recomendação n.º 1 cujo assunto é a criação das salas de aula virtuais na ferramenta Google Classroom, com 
recurso aos endereços institucionais dos alunos. 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes 

 13 | 15   

Criação de cópias do questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos tecnológicos digitais disponíveis para as 
23 turmas dos 2.º e 3.º ciclos. 
Redação e envio de um e-mail personalizado aos alunos e diretor de turma de cada turma com o respetivo link de acesso ao 
questionário e orientações acerca do seu preenchimento. 

Sofia Damiana 

 20   

Sessão de trabalho n.º 4, a distância através do Google Meet, para re(análise) do Plano de Ensino @ Distância. 
Composição de um e-mail para enviar à Equipa de Ensino a Distância, com o Plano de Ensino @ Distância, a recomendação 
n.º 1 e um ponto de situação do preenchimento do questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos 
tecnológicos digitais disponíveis. 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes 

 27 | 29   

Apoio individualizado aos docentes do agrupamento que o solicitaram para desenvolvimento de atividades no Ensino a 
Distância. 
Capacitação dos docentes na utilização das ferramentas Google Classroom, Google Forms e Padlet. 

Biblioteca Escolar 
Ernestina Pinheiro  
Maria de Jesus Fernandes 

    

Verificação dos alunos que responderam ao questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos tecnológicos Sofia Damiana    01  
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TAREFAS INTERVENIENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

digitais disponíveis nas 23 turmas dos 2.º e 3.º ciclos e comunicação à professora de TIC e aos respetivos diretores de turma 
do ponto de situação da resposta ao questionário. 
Elaboração da convocatória da reunião n.º 2 da Equipa do Ensino a Distância. 
Composição de um e-mail para enviar aos elementos da Equipa de Ensino a Distância, às coordenadoras dos diretores de 
turma e à psicóloga, com orientações para a reunião n.º 2 e com os seguintes documentos em anexo: ROTEIRO 8 Princípios 
orientadores para a implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, o terceiro reporte do questionário da Direção-
-Geral da Educação (DGE) ESTAMOS ON COM AS ESCOLAS, ROTEIRO Princípios Orientadores para uma Avaliação 
Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) e Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho. 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes 

  03  

Criação do documento em Microsoft Excel para lançar as respostas de cada turma ao questionário Diagnóstico de 
competências digitais & recursos tecnológicos digitais disponíveis e composição de um e-mail, com este documento 
anexado, para enviar às diretoras de turma das turmas 8.º A, 9.º D e 6.º C. 

Sofia Damiana 
  03  

Sessão de trabalho n.º 5, a distância através do Google Meet, para preparação da reunião n.º 2 da Equipa de Ensino a 
Distância e para redação da recomendação n.º 2 cujo assunto são as boas práticas nas sessões síncronas. 

Sofia Damiana e Maria de Jesus Fernandes   05  

Apoio individualizado aos docentes do agrupamento que o solicitaram para desenvolvimento de atividades no Ensino a 
Distância. 
Capacitação dos docentes na utilização das ferramentas Google Classroom, Google Forms e Padlet. 
Organização de tutoriais acerca de diferentes potencialidades do Google Classroom para posterior envio aos docentes do 
agrupamento. 

Biblioteca Escolar 
Ernestina Pinheiro  
Maria de Jesus Fernandes 

    

Reunião n.º 2 da Equipa de Ensino a Distância. 
ORDEM DE TRABALHO: 
Ponto um: Aprimoramento do Plano de Ensino @ Distância;  
Ponto dois: Ponto de situação da concretização das atividades da Equipa. 

Equipa de Ensino a Distância 
Coordenadoras dos Diretores de Turma 
Psicóloga 
Diretora 

  06  

Atualização do plano de trabalho semanal (PTS), de acordo com as sugestões acordadas na reunião n.º 2 da Equipa de 
Ensino a Distância. 

Sofia Damiana   10  

Atualização do separador do ensino a distância na página de internet do agrupamento. Ana Maria Mendes   13  

Lançamento das respostas de cada turma dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos ao questionário «Diagnóstico de competências 
digitais & recursos tecnológicos digitais disponíveis», num documento criado em Microsoft Excel e análise das mesmas. 
Composição e envio de um e-mail, com este documento anexado, para enviar aos diretores de turma. 

Sofia Damiana 
  17  
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TAREFAS INTERVENIENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Segunda verificação dos alunos que responderam ao questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos 
tecnológicos digitais disponíveis nas 20 turmas dos 2.º e 3.º ciclos e comunicação aos respetivos diretores de turma do 
ponto de situação da resposta ao questionário. 
Composição e envio de um e-mail aos diretores de turma para procurar resolver a situação dos alunos que não 
responderam ao questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos tecnológicos digitais disponíveis. 
Sessão de trabalho n.º 6, a distância através do Google Meet, para preenchimento de um quadro-resumo dos dados do 
questionário Diagnóstico de competências digitais & Recursos tecnológicos digitais. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 

  19 | 20  
 

Terceira verificação dos alunos que responderam ao questionário Diagnóstico de competências digitais & recursos 
tecnológicos digitais disponíveis nas 20 turmas dos 2.º e 3.º ciclos e comunicação aos respetivos diretores de turma do 
ponto de situação da resposta ao questionário. 
Partilha do quadro-resumo dos dados do questionário «Diagnóstico de competências digitais & Recursos tecnológicos 
digitais disponíveis» com os diretores de turma para que estes otimizem a informação constante neste. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 

  24  

Criação, no Google Classroom, do espaço Virtual +TIC com a finalidade de contribuir para a capacitação digital dos docentes 
do agrupamento, quer através da disponibilização de tutoriais, em diferentes formatos, de diversas ferramentas digitais, de 
ligações úteis e de documentos estruturantes, quer constituindo-se como um canal de comunicação para agilizar o 
agendamento de sessões formativas personalizadas. 

Maria de Jesus Sousa 

  26  

Sessão de trabalho n.º 7, a distância através do Google Meet, para agendamento das sessões formativas destinadas aos 
alunos do 2.º Ciclo sinalizados no quadro-resumo dos dados do questionário Diagnóstico de competências digitais & 
Recursos tecnológicos digitais. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 

   1 | 3 

Sessões formativas em pequenos grupos para os alunos do 2.º Ciclo  Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 

   9 | 10 
| 14 

Ponto de situação relativamente às competências digitais trabalhadas com os alunos do 2.º Ciclo nas sessões formativas e 
comunicação às respetivas diretoras de turma, previamente às reuniões de conselho de turma. 

Maria de Jesus Fernandes    18 
~ 
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Equipa do Ensino a Distância (E@D) :: Linha Temporal :: 2.º Período 
 

 

TAREFAS INTERVENIENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Melhoramento da organização e do conteúdo dos diferentes tópicos do espaço virtual +TIC. 
Maria de Jesus Sousa  
Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

4 a 7   

Convite aos docentes do agrupamento para acederem ao espaço virtual +TIC. Maria de Jesus Sousa 8   

Atualização do Plano de E@D do agrupamento com a especificação das competências dos coordenadores de departamento/secção. Sofia Damiana  12   

Sessão de trabalho n.º 8, a distância através do Google Meet, para redação da recomendação n.º 3 da Equipa de Ensino a Distância 
(E@D). 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa  

14   

Sessão de trabalho n.º 9, a distância através do Google Meet, para elaboração de um formulário de inscrição em sessões formativas 
destinadas à capacitação digital dos docentes nas ferramentas digitais Google Classroom e Google Meet. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

19 | 21   

Reunião n.º 7 do Conselho Pedagógico para aprovação do Plano de Ensino @ Distância do agrupamento e das recomendações  Conselho Pedagógico 22   

Envio do formulário de inscrição em sessões formativas destinadas à capacitação digital dos docentes nas ferramentas digitais 
Google Classroom e Google Meet. 

Maria de Jesus Sousa 25   

Atualização do separador do ensino a distância na página de internet do agrupamento. Maria de Jesus Sousa 
Ana Maria Mendes 27   

Reunião n.º 8 do Conselho Pedagógico para emissão de sugestões de alteração do Plano de Trabalho Semanal (PTS). Conselho Pedagógico 29   

Organização da informação resultante da inscrição, por parte dos docentes, nas sessões formativas destinadas à sua capacitação 
digital nas ferramentas digitais Google Classroom e Google Meet. Maria de Jesus Sousa 29   

Sessão de trabalho n.º 10, a distância através do Google Meet, para distribuição dos docentes inscritos nas sessões formativas 
Cap@cita-te I em dois grupos e recalendarização das sessões formativas. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

30   

Sessão formativa Cap@cita-te I destinada à capacitação digital dos docentes na ferramenta digital Google Classroom. 
Maria de Jesus Sousa 
Maria de Jesus Fernandes   2  

Reunião n.º 9 do Conselho Pedagógico para aprovação da versão final do Plano de Ensino @ Distância do agrupamento. 
Conselho Pedagógico 
Sofia Damiana  4  

Sessão formativa Cap@cita-te I destinada à capacitação digital dos docentes na ferramenta digital Google Meet. 
Maria de Jesus Sousa 
Maria de Jesus Fernandes  4  

Alteração do Plano de Trabalho Semanal (PTS) de acordo com as sugestões do Conselho Pedagógico. 
Análise do Plano de Trabalho Semanal (PTS) com as coordenadoras dos diretores de turma. 
Criação do Plano de Trabalho Semanal (PTS) das vinte e três turmas dos 2.º e 3.º ciclos do agrupamento e partilha com os respetivos 
diretores de turma. 
Atualização dos Planos de Trabalho Semanal (PTS) das turmas com os acessos, por parte dos docentes, aos PTS das outras turmas do 
mesmo ano de escolaridade. 

Sofia Damiana 

 4  
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TAREFAS INTERVENIENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Sessão de trabalho n.º 11, a distância através do Google Meet, para abordar a forma como decorreram as sessões formativas 
Cap@cita-te I e como vão ser avaliadas e agendar a sessão formativa Cap@cita-te II As potencialidades do Google Classroom na 
avaliação das aprendizagens. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

 5  

Resolução de problemas e acompanhamento de docentes no preenchimento do Plano de Trabalho Semanal (PTS). Sofia Damiana 
 6 | 7 | 8 | 

13 
 

Personalização do Plano de Trabalho Semanal (PTS) do 6.º D. Sofia Damiana  6  

Elaboração do questionário de avaliação das sessões formativas destinadas à capacitação digital dos docentes nas ferramentas 
digitais Google Classroom e Google Meet e envio do mesmo aos docentes que frequentaram a sessão. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

 8  

Elaboração do formulário de inscrição na sessão formativa As potencialidades do Google Classroom na avaliação das aprendizagens. 
Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

 8  

Atualização do Plano de Trabalho Semanal (PTS) das vinte e três turmas dos 2.º e 3.º ciclos do agrupamento para possibilitar a 
indicação de uma tarefa de avaliação para as atividades síncronas e outra para as atividades assíncronas. 

Sofia Damiana  10 | 11  

Atualização do Plano de Trabalho Semanal (PTS) das vinte e três turmas dos 2.º e 3.º ciclos do agrupamento com a tarefa de 
avaliação Resolução de problemas. 

Sofia Damiana  13  

Sessão de trabalho n.º 12, a distância através do Google Meet, para distribuição dos docentes inscritos na sessão formativa 
Cap@cita-te II em dois grupos, para análise das respostas ao questionário de avaliação das sessões formativas destinadas à 
capacitação digital dos docentes nas ferramentas digitais Google Classroom e Google Meet e, igualmente, para análise do e-Book As 
potencialidades do Google Classroom na avaliação das aprendizagens, da autoria de Maria de Jesus Sousa. 

Maria de Jesus Sousa 
Maria de Jesus Fernandes 
Sofia Damiana 

 16  
 
 

Atualização do Plano de Trabalho Semanal (PTS) das turmas 6.º E e 7.º C (português língua não materna) e das turmas dos 5.º e 6.º 
anos (apoio ao estudo). 

Sofia Damiana  17  

Sessão formativa Cap@cita-te II destinada à capacitação digital dos docentes nas potencialidades do Google Classroom na avaliação 
das aprendizagens. 

Maria de Jesus Sousa 
Maria de Jesus Fernandes  18  

Atualização do questionário de avaliação da sessão formativa Cap@cita-te II destinada à capacitação digital dos docentes nas 
potencialidades do Google Classroom na avaliação das aprendizagens e envio do mesmo aos docentes que frequentaram a sessão. 

Sofia Damiana  22  

Atualização do Plano de Trabalho Semanal (PTS) das turmas do 8.º ano com a tarefa de avaliação Autorregulação das aprendizagens. Sofia Damiana   1 
Elaboração dos relatórios de avaliação das sessões formativas Cap@cita-te I destinada à capacitação digital dos docentes na 
ferramenta digital Google Meet e Cap@cita-te II destinada à capacitação digital dos docentes nas potencialidades do Google 
Classroom na avaliação das aprendizagens. 

Sofia Damiana   2 

Elaboração dos questionários de monitorização do Plano de Ensino a Distância (E@D) do AEMC a aplicar, entre os dias 5 e 10 de 
março, aos representantes dos pais/encarregados de educação e representantes dos alunos. Sofia Damiana   5 
Verificação dos respondentes aos questionários de monitorização do Plano de Ensino a Distância (E@D) do AEMC e envio de um e-
mail a relembrar o prazo de resposta. Sofia Damiana   10 
Desenho do documento-modelo para apresentar os dados dos questionários de monitorização do Plano de Ensino a Distância (E@D) 
do AEMC e composição dos gráficos respeitantes às questões 1., 2. e 5.. Sofia Damiana   12 
Sessão de trabalho n.º 13, a distância através do Google Meet, para tratamento dos dados das respostas abertas dos questionários 
de monitorização do Plano de Ensino a Distância (E@D) do AEMC. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

  15 

Sessão de trabalho n.º 14, a distância através do Google Meet, para leitura dos dados dos questionários de monitorização do Plano 
de Ensino a Distância (E@D) do AEMC. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes    16 
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TAREFAS INTERVENIENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Redação e envio de um e-mail aos restantes elementos da Equipa de Ensino @ Distância, com o tratamento e a leitura global dos 
dados respeitantes aos questionários de monitorização do Plano de Ensino a Distância do agrupamento aplicados aos representantes 
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, bem como aos representantes dos pais/encarregados de educação dos três ciclos do Ensino Básico, 
para que analisassem e dessem contributos para a melhoria deste documento. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

  18 

Redação e envio de um e-mail à Diretora do agrupamento, com o tratamento e a leitura global dos dados respeitantes aos 
questionários de monitorização do Plano de Ensino a Distância do agrupamento aplicados aos representantes dos alunos dos 2.º e 
3.º ciclos, bem como aos representantes dos pais/encarregados de educação dos três ciclos do Ensino Básico, para que o 
Conselho Pedagógico possa glosar e divulgar os dados. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes  
Maria de Jesus Sousa 

  23 
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Equipa do Ensino a Distância (E@D) :: Linha Temporal :: 3.º Período 
 

TAREFAS INTERVENIENTES ABRIL MAIO JUNHO 

Verificação da monitorização das e-atividades nos Planos de Trabalho Semanais das turmas dos 2.º e 3.º ciclos, na totalidade das sete 
semanas de regime não presencial. 
Redação e envio de um e-mail a todos os docentes dos 2.º e 3.º ciclos do agrupamento a pedir que completem a monitorização das 
e-atividades das suas disciplinas nos Planos de Trabalho Semanais das turmas, na totalidade das semanas de regime não presencial. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

6 | 8   

Sessão de trabalho n.º 15, a distância através do Google Meet, para NOVA verificação da monitorização das e-atividades nos Planos 
de Trabalho Semanais (PTS) das turmas dos 2.º e 3.º ciclos, na totalidade das sete semanas de regime não presencial e distribuição 
de tarefas atinentes à recolha e construção de tabelas de dados com os diferentes parâmetros constantes dos PTS. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

15   

Recolha e construção da tabela de dados relativos à percentagem de cumprimento das tarefas por disciplina no conjunto das turmas 
dos 2.º e 3.º ciclos, a partir dos respetivos Planos de Trabalho Semanais (PTS). 
Recolha e construção da tabela de dados relativos à percentagem de cumprimento das tarefas por turma dos 2.º e 3.º Ciclos no 
conjunto das disciplinas, a partir dos respetivos Planos de Trabalho Semanais (PTS). 
Recolha e construção da tabela de dados referentes à percentagem de cumprimento total e total + parcial das tarefas por turma dos 
2.º e 3.º ciclos, a partir dos respetivos Planos de Trabalho Semanais (PTS). 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
 

20 | 22   

Recolha e construção da tabela de dados relativos à totalidade das tarefas de avaliação aplicadas por turma nos 2.º e 3.º ciclos, a 
partir dos respetivos Planos de Trabalho Semanais (PTS). 
Recolha e construção da tabela de dados referentes à diversidade das tarefas de avaliação aplicadas por turma nos 2.º e 3.º ciclos, a 
partir dos respetivos Planos de Trabalho Semanais (PTS). 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

27 | 29   

Elaboração dos gráficos relativos ao (1) cumprimento das tarefas por disciplina no conjunto das turmas do 2.º Ciclo; (2) cumprimento 
das tarefas por turma do 2.º Ciclo no conjunto das disciplinas; (3) cumprimento total e total + parcial das tarefas por turma - 2.º 
Ciclo; (4) cumprimento das tarefas por disciplina no conjunto das turmas do 3.º Ciclo; (5) cumprimento das tarefas por turma do 3.º 
Ciclo no conjunto das disciplinas; (6) cumprimento total e total + parcial das tarefas por turma - 3.º Ciclo. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

27 | 29   
 

Sessão de trabalho n.º 16, a distância através do Google Meet, para primeira leitura dos dados das tabelas e dos gráficos relativos 
aos diferentes parâmetros constantes dos PTS e para organização do modelo de relatório de ensino a distância. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 

29   

Elaboração dos gráficos referentes à(s) (7) tarefas de avaliação por turma do 2.º Ciclo; (8) frequência das diversas tarefas de 
avaliação - 2.º Ciclo; (9) tarefas de avaliação por turma do 3.º Ciclo; (10) frequência das diversas tarefas de avaliação - 3.º Ciclo. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

 4 | 6  

Aprimoramento da leitura dos dados das tabelas e dos gráficos relativos aos diferentes parâmetros constantes dos PTS a integrar o 
relatório de ensino a distância. Sofia Damiana   4 | 6  

Redação e envio de um e-mail à Equipa de Ensino @ Distância, às coordenadoras do Conselho de Diretores de Turma, à psicóloga e a 
professora-tutora, com um documento anexado onde consta o tratamento estatístico e a leitura de dados extraídos dos planos de 
trabalho semanais (PTS), para análise e recolha de sugestões neste âmbito e, ainda, com o pedido de contributos para o relatório de 
E@D. 

Sofia Damiana 
 10  

Sessão de trabalho n.º 17, a distância através do Google Meet, para atualização do relatório de ensino a distância com o contributo 
da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e da Equipa de Apoio 
Tecnológico. 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 

 20  

Sessão de trabalho n.º 18, a distância através do Google Meet, para atualização do relatório de ensino a distância com o contributo 
das Bibliotecas Escolares (BE) e do Apoio Tutorial Específico (ATE). 

Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
Maria de Jesus Sousa 
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TAREFAS INTERVENIENTES ABRIL MAIO JUNHO 

Pesquisa de vídeos acerca de metodologias de aprendizagem ativa (com o digital) e atualização do espaço virtual + TIC com estes 
recursos (divulgação). 

Sofia Damiana   1 | 8 

Atualização do relatório de ensino a distância com o contributo do Conselho de Diretores de Turma. 
Maria de Jesus Fernandes 
Sofia Damiana 

  8 

Finalização do relatório de ensino a distância e dos seus anexos. 
Sofia Damiana  
Maria de Jesus Fernandes 
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