
Plano de Ensino @ Distância

2021 / 2022

O Plano de Ensino @ Distância para o ano letivo 2021/2022 tem por base os seguintes documentos

estruturantes: ROTEIRO 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D), ROTEIRO

Princípios Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D), Orientações para a

Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 2020/2021 e Resolução do

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, onde se estabelecem, no ponto 7, os princípios que

regulam a implementação das medidas excecionais para a organização da escola neste ano letivo,

nomeadamente:

a) o reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas escolares

específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as competências

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

b) a afirmação do regime presencial como regime regra e do caráter excecional e temporário dos regimes

misto e não presencial;

c) a flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial;

d) a prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a quem

não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime

não presencial;

e) a valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na planificação e

concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços escolares;

f) o reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o funcionamento

normal da vida familiar, profissional e económica do país.

Este plano procura responder de forma concertada à nova realidade de ensino a distância. Apresenta-se como

um processo dinâmico, alicerçado na procura das melhores respostas às caraterísticas da nossa comunidade

escolar, quer ao nível tecnológico, quer ao nível das suas competências digitais. Assim, com o objetivo de

garantir que todas as crianças continuem a aprender neste novo contexto escolar, e com vista a que todos os

alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Plano de

Ensino @ Distância do agrupamento foi revisto e atualizado. Finalmente, este plano articula com o plano de

contingência COVID-19 do agrupamento e o plano de organização e atuação e contempla os pontos seguintes:
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1. Conceitos estruturantes

2. Gestão e lideranças

3. Estratégia e circuitos de comunicação

4. Modelo de ensino a distância

5. Diagnóstico, acompanhamento, monitorização e avaliação

1. CONCEITOS ESTRUTURANTES

O Plano de Ensino @ Distância do agrupamento fundamenta-se nos conceitos estabelecidos na Resolução n.º

53-D/2020, de 20 de julho, a saber:

Regime não presencial: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com

separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos e que será implementado nas

situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas;

Ensino a distância: modalidade flexível de ensino e de aprendizagem interativa, destinada, neste caso

concreto, a alunos geograficamente dispersos e que se encontram a uma certa distância da organização

educativa. Este tipo de ensino recorre à internet e a plataformas de aprendizagem - sistemas de gestão de

aprendizagem (LMS);

Sistemas de gestão de aprendizagem (LMS): sistemas que organizam e permitem o acesso a serviços de

aprendizagem online. Estes serviços incluem geralmente o controlo do acesso, a disponibilização de conteúdos

de aprendizagem, ferramentas de comunicação e organização dos grupos de utilizadores;

Sessão síncrona: aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem online com

os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou

questões e apresentarem trabalhos;

Sessão assíncrona: aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham

autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares

disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes

permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo;

2. GESTÃO E LIDERANÇAS

2.1. Equipas de Ensino @ Distância

De forma a concretizar este plano, em todas as suas vertentes, foram constituídas duas equipas de apoio ao

ensino a distância, cujos objetivos são auxiliar o conselho pedagógico na elaboração de documentos

estruturantes e estabelecer o diálogo necessário entre as orientações superiores e o trabalho dos alunos e

professores em contexto: (1) equipa de coordenação pedagógica, monitorização e avaliação do ensino a
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distância e (2) equipa de apoio tecnológico – de cuja designação se depreende as funções distintas de cada

uma.

Da primeira equipa fazem parte Sofia Damiana Pires de Jesus e, por inerência de funções, as coordenadoras

dos departamentos curriculares: Maria Sameiro Morais Vale, Rosa de Fátima Silva Cunha, Alcina Maria do

Nascimento Teixeira, Rui Rocha Pereira, a coordenadora do Conselho de Docentes, Maria Luísa Alves Gomes, e

as representantes, sempre que necessário, da coordenação de diretores de turma, Cristina Maria Jacinto

Sarmento Pereira e Maria Angelina de Lima Pimenta. Da segunda equipa fazem parte o coordenador da equipa

ERTE, a professora bibliotecária, a técnica superior de informática e a assessora da direção: Henrique Reinaldo

da Cunha Fortunato, Helena Cristina da Costa Guimarães, Maria de Jesus Lopes Sousa, Ana Maria Gomes

Mendes e as docentes Sofia Damiana Pires de Jesus e Cláudia Sofia de Lima Vilaça Duarte.

2.2. Lideranças intermédias

As lideranças intermédias assumem um papel essencial no ensino a distância. Os coordenadores de

Departamento/Secção asseguram:

● A implementação das atividades propostas pelos departamentos sempre que estas não colidam com os

constrangimentos do E@D;

● A aplicação das orientações do Conselho Pedagógico;

● A adaptação da organização, planificação e avaliação das atividades letivas ao E@D;

● A avaliação das necessidades de formação na dimensão científico-pedagógica dos membros do

departamento, apresentando propostas ao Conselho Pedagógico;

● A promoção da reflexão sobre práticas de avaliação pedagógica em contexto de E@D.

O Diretor de Turma, Professor Titular de Turma, Educador coordena:

● a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do

trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais;

● o acesso equitativo às aprendizagens;

● a monitorização da carga e eficácia das medidas educativas implementadas no trabalho a distância;

● a proposta de projetos interdisciplinares;

● o estabelecimento de relações entre a escola e a família, promovendo o envolvimento dos encarregados

de educação no processo;

● a minimização de situações de vulnerabilidade identificadas.

2.3. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

De acordo com a Resolução n.º 53-D/2020, de 20 de julho, no regime não presencial, o apoio aos alunos para

quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho estabelecido em
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articulação com o diretor de turma ou o professor titular de turma do aluno, deve ser assegurado em regime

presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. Devem ainda ser assegurados

presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade

especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram

mobilizadas medidas adicionais.

A EMAEI deve assegurar, em articulação com o Centro de Recursos TIC para a Educação Especial (CRTIC), o

acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos

digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao desenvolvimento das competências e

aprendizagens identificadas no relatório técnico-pedagógico.

Na impossibilidade de implementação do regime presencial, a EMAEI irá manter um acompanhamento de

proximidade (e.g., contactos telefónicos, correio eletrónico institucional), com os alunos e com os

encarregados de educação dos alunos com medidas seletivas e adicionais.

2.4. Apoio Tutorial Específico (ATE)

No âmbito do Apoio Tutorial Específico (ATE) e no contexto do regime não presencial, manter-se-ão os

objetivos e ajustar-se-á o modo de operacionalização a este contexto, tal como se encontra no quadro I.

QUADRO I

OBJETIVO MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO

1. Manter o apoio aos alunos na hora prevista no seu
horário.

- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet
- Contacto telefónico

2. Articular com o diretor de turma/conselho de turma,
família ou instituição onde o aluno esteja inserido a
execução do processo de ensino/aprendizagem

- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet
- Contacto telefónico

3. Articular com o Serviço de Psicologia e Orientação
- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet
- Contacto telefónico

2.5. Programa de Mentoria de Pares

O Programa de Mentoria de Pares em regime não presencial dará continuidade à sua atividade nos três

domínios de atuação, ajustando o modo de operacionalização ao ensino a distância, de acordo com o quadro

abaixo apresentado.

QUADRO II

OBJETIVO MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO

1. Promover a formação específica dos alunos mentores.
- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet
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2. Participar nas reuniões da equipa, assegurando a
vertente científica do programa.

- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet

3. Monitorização do programa.
- Correio eletrónico institucional
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet

2.6. Bibliotecas Escolares (BE)

As bibliotecas escolares do agrupamento, em regime não presencial, manterão a sua missão, através do(a):

● desenho, em colaboração com as várias estruturas da escola, de propostas de trabalho que se constituam

como respostas para reduzir as desigualdades e colmatar o efeito das aprendizagens não realizadas,

visando a promoção da igualdade e equidade;

● apoio aos docentes no uso das ferramentas digitais para educação em sessões de formação informais e

por solicitação dos próprios e que garantam a comunicação escola-aluno no regime não presencial;

● disponibilização à comunidade dos recursos de informação necessários ao apoio, enriquecimento e

aprofundamento das matérias lecionadas nos currículos acedidos a partir do sítio das BE;

● apoio ao desenvolvimento curricular e ao trabalho, de forma colaborativa, com os docentes, contribuindo

para a recuperação e consolidação das aprendizagens com vista a desenvolver competências nas áreas da

leitura, da escrita, dos média e da informação: tutorias de leitura e escrita a distância; implementação do

projeto Construir s@beres com a Biblioteca Escolar; requisição domiciliária online;

● promoção do desenvolvimento sistemático e programado das literacias da informação e dos média:

articular, planificar e promover sessões de trabalho em articulação com a disciplina de Cidadania e

Desenvolvimento e outras disciplinas, contribuindo para habilitar os alunos a interagirem com os

diferentes ambientes mediáticos de forma informada, crítica e ética;

● continuidade a iniciativas, a distância, orientadas para o desenvolvimento das competências de leitura e

de escrita, nas suas múltiplas dimensões: desenvolver atividades do referencial Aprender com a Biblioteca

Escolar; eventos de leitura; concursos de leitura e escrita; olimpíadas da leitura; gravação de textos e

poemas, pelos alunos e comunidade educativa; atividades e projetos em curso no agrupamento.

2.7. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), em regime não presencial, dará continuidade à sua atividade nos

três domínios de atuação, ajustando o modo de operacionalização ao ensino a distância, de acordo com o

quadro abaixo apresentado.

QUADRO III

OBJETIVO MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO

1. Prestar apoio psicológico e psicopedagógico

- Correio eletrónico institucional
- Páginas do Facebook do SPO e do agrupamento
- Website do agrupamento
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet
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2. Apoiar no desenvolvimento de sistemas de relações da
comunidade educativa

- Correio eletrónico institucional
- Páginas do Facebook do SPO e do agrupamento
- Website do agrupamento

3. Promover a orientação vocacional dos alunos

- Correio eletrónico institucional
- Páginas do Facebook do SPO e do agrupamento
- Website do agrupamento
- Criação de turmas no Google Classroom
- Agendamento de sessões síncronas via Google Meet

OBSERVAÇÃO: A avaliação psicológica especializada só poderá ser realizada no regime presencial.

3. ESTRATÉGIA E CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO

O sistema de comunicação nas estruturas internas do agrupamento e entre os elementos da comunidade

escolar está definido para permitir a disseminação da informação de forma célere pelos canais privilegiados de

comunicação e de interação. Os circuitos de comunicação processam-se institucionalmente através das

ferramentas do Google Suite for Education, especialmente o Gmail e o Google Meet. Como plataforma de

gestão digital da comunicação e do processo de ensino e de aprendizagem (LMS) é utilizado o Google

Classroom e os seus recursos associados.

Na impossibilidade de utilização destes canais por alunos e/ou encarregados de educação, recorrer-se-á a

outros meios, como a comunicação telefónica e em suporte de papel, neste último caso, com a colaboração

intermediária de professores-mentores, da GNR e/ou do município.

As figuras 1 a 4 evidenciam os circuitos de comunicação do agrupamento durante a vigência do plano de

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

No regime não presencial, o contacto entre o diretor de turma e os encarregados de educação ocorre

preferencialmente por via digital (correio eletrónico ou videochamada). O horário de atendimento do diretor

de turma aos encarregados de educação será mantido, agora a distância, evitando dispersão e salvaguardando

situações de excecionalidade. Serão também mantidas as reuniões com os encarregados de educação

pré-estabelecidas, via Google Meet.

O diretor de turma/professor titular de turma/educador estabelecerá, sempre que necessário por correio

eletrónico ou videochamada, contactos com os encarregados de educação e com os alunos, para resolver

problemas que surjam durante o ensino a distância.

4. MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA

O modelo de ensino a distância consubstancia-se em quatro pontos: modalidades de educação a distância -

comunicação síncrona e assíncrona, planificação do ensino e da aprendizagem a distância, assiduidade dos

alunos e avaliação pedagógica a distância.

4.1 Modalidades de educação a distância - comunicação síncrona e assíncrona

Nas sessões síncronas, o professor recorre preferencialmente à videoconferência através do Google Meet, para

permitir a interação aluno-professor e aluno-aluno, promover atividades letivas, esclarecer dúvidas, colocar

questões, apresentar trabalhos, avaliar a oralidade, acompanhar o trabalho autónomo, trabalhar

colaborativamente e fornecer feedback.

Nas sessões assíncronas, as atividades letivas são desenvolvidas em tempo da responsabilidade dos alunos,

que acedem a recursos educativos disponibilizados pelo professor na plataforma de ensino e aprendizagem

online, preferencialmente o Google Classroom, bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem

estabelecer interação com os seus pares e professores, em torno das temáticas em estudo, privilegiando o

trabalho autónomo.

Em regime não presencial, a turma deverá ter um horário equilibrado em termos de sessões síncronas,

assíncronas, respeitando a proporção definida no Plano de Atuação e Organização do Agrupamento, exceto se

for definida uma percentagem pelo membro do governo responsável pela área da educação. Neste regime, o

professor pode recorrer às gravações disponibilizadas online do #EstudoEmCasa.

No 1.º ciclo, o professor titular de turma assinalará no horário da turma as sessões síncronas, e dará

conhecimento aos encarregados de educação e alunos.

Nos 2.º e 3.º ciclos, o horário da turma no ensino a distância é, previamente, disponibilizado pelo diretor de

turma no Google Drive para que cada professor do conselho de turma assinale as sessões síncronas, e do qual

será dado conhecimento aos alunos e encarregados de educação.
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4.2. Planificação do ensino e da aprendizagem a distância

No planeamento das atividades pedagógicas a distância, devem observar-se alguns princípios orientadores:

● a construção e /ou uso de documentos de suporte digital diverso - texto, vídeo, áudio, powerpoints

narrados - que não devem exceder o tempo de duração de cerca de 10 minutos cada;

● a previsão de trabalho diferenciado para alunos de ritmos e de necessidades diferentes, incluindo os

planos de trabalho presencial de apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e

adicionais, de acordo com plano de trabalho estabelecido com a EMAEI;

● o trabalho colaborativo entre docentes/disciplinas que permita a articulação entre conteúdos, de

modo a que os alunos possam realizar várias aprendizagens;

● a intencionalidade de progressivamente orientar os alunos a serem construtores de conhecimento e

fazedores de artefactos culturais, além de consumidores de produtos previamente feitos;

● a utilização de forma(s) de dar feedback aos alunos das aprendizagens realizadas, bem como das

necessidades para progressão na aprendizagem, em tempo útil;

● a previsão de instrumentos de aprendizagem e de avaliação adequados ao trabalho a distância.

As atividades do ensino a distância (e-atividades) serão antecipadamente planificadas a dois níveis: no plano de

trabalho semanal da turma e através de um guião de aprendizagem e avaliação por e-atividade.

4.2.1. Plano de trabalho semanal da turma (PTS)

O plano de trabalho semanal da turma consiste num ficheiro elaborado no Google Sheets e alojado no Google

Drive da equipa de coordenação pedagógica, monitorização e avaliação do Ensino a Distância e partilhado com

cada professor titular de turma/conselho de turma.

Os procedimentos gerais para o seu preenchimento enquanto instrumento de concretização do trabalho de

articulação do conselho de turma e a sua utilização na vertente de instrumento de comunicação com os alunos

e encarregados de educação são os seguintes:

● o plano de trabalho semanal da turma é elaborado com o contributo sintético de cada disciplina/área

disciplinar até às 17h de sexta-feira da semana anterior à qual diz respeito;

● o professor titular de turma/diretor de turma verifica o equilíbrio do plano, acautelando que sejam

cumpridas a matriz curricular e as orientações sobre as sessões síncronas;

● na sexta-feira à tarde, o professor titular de turma/diretor de turma envia, via correio eletrónico, aos

alunos e/ou encarregados de educação, o plano de trabalho semanal da turma relativo à semana

seguinte;

● na segunda-feira, os professores preenchem os campos referentes à monitorização da realização das

e-atividades, com o propósito de fornecer evidências da participação dos alunos;
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● na primeira aula da semana (sessão síncrona ou assíncrona) cada professor informa os encarregados

de educação acerca da não realização das e-atividades da semana anterior, recorrendo ao campo

Ocorrências do programa netGIAE.

Para promover a interajuda entre professores e facilitar a apropriação do plano de trabalho semanal por todos

os docentes dos 2.º e 3.º ciclos, propõem-se os seguintes facilitadores/interlocutores por ano de escolaridade:

5.º ano – Joana Margarida Machado da Silva Ribeiro Tinoco;

6.º ano – Cristina Maria Jacinto Sarmento Pereira;

7.º ano – Maria Angelina de Lima Pimenta;

8.º ano – Sofia Damiana Pires de Jesus;

9.º ano – Pedro José Gonçalves da Silva Cunha.

Na Educação Pré-Escolar, será elaborada uma planificação semanal, publicada na página do agrupamento e

enviada aos encarregados de educação. Caberá a cada educadora adaptar a planificação ao seu grupo. As

atividades serão enviadas por correio eletrónico, mas também haverá sessões síncronas.

4.2.2. Guião individual de trabalho por e-atividade

As e-atividades mais complexas a desenvolver nas sessões assíncronas deverão ser descritas num guião

individual de trabalho cuja estrutura responda às seguintes questões orientadoras da aprendizagem:

ABERTURA [O que vou aprender? (objetivos); O que já sei acerca deste conteúdo? (diagnóstico); O

que devo saber acerca deste conteúdo? (recapitulação e avaliação formativa)]; DESENVOLVIMENTO

[Como vou aprender?; Como verifico se aprendi?; Como posso esclarecer as minhas dúvidas?) e

ENCERRAMENTO (Como vou ser avaliado(a)?, Como posso APRENDER+?].

Na planificação de e-atividades é importante ter em conta os tempos mínimos e máximos de envolvimento dos

alunos de acordo com o ano de escolaridade, tal como se apresenta no quadro III.

QUADRO III - Tempos recomendados no ensino a distância por níveis/anos de escolaridade (adaptado de Lopes & Silva, 2020: 182)

Nível/ano de escolaridade Mínimo Máximo Duração recomendada da
atenção sustentada/

concentrada

Creche (0-3 anos) 20 minutos/dia 60 minutos/dia 3 - 5 minutos

Pré-escolar (3 a 5 anos) 30 minutos/dia 90 minutos/dia 3 - 5 minutos

1.º e 2.º anos 45 minutos/dia 90 minutos/dia 5 - 10 minutos

3.º ao 5.º ano 60 minutos/dia 120 minutos/dia 10 - 15 minutos

6.º ao 8.º ano Aula: 15 minutos
Total: 90 minutos/dia

Aula: 30 minutos
Total: 180 minutos/dia

Uma disciplina ou uma
aula

9.º ao 12.º ano Aula: 20 minutos
Total: 120 minutos/dia

Aula: 45 minutos
Total: 270 minutos/dia

Uma disciplina ou uma
aula
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4.2.3. Ferramentas digitais de referência

Mantêm-se como preferenciais as ferramentas digitais do Google Suite for Education:

● Gmail institucional: para os docentes, não docentes e alunos - utilização prioritária do correio

eletrónico institucional em todas as comunicações;

● Google Classroom: plataforma de e-learning para gestão do processo de ensino e aprendizagem;

● Google Meet e Hangouts: videoconferência, vídeo chamadas e chat;

● Messenger e Whatsapp: para comunicação bidirecional;

● Google Drive: documentação digital e arquivo;

● Google Docs: produção de documentos;

● Google Forms: produção de questionários;

● netGIAE: sumários e registos de assiduidade e ocorrências.

4.2.4. Sumários

Os sumários são registados no programa netGIAE, indicando os conteúdos ministrados, as tarefas/atividades, a

modalidade de comunicação (assíncrona ou síncrona) e o recurso educativo digital (RED) usado (apresentação

multimédia, vídeo, formulário, ebook, etc.).

Há lugar a numeração de tempos letivos e a marcação de faltas dos alunos, nos termos aprovados pelo

conselho pedagógico e a seguir explicitados.

4.3.  Assiduidade dos alunos

Nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro) e do Regulamento Interno

do AEMC, os alunos estão obrigados ao dever de assiduidade, bem como ao cumprimento dos deveres do

aluno. Esta norma aplica-se nas atividades letivas presenciais, mas também nas sessões síncronas e, no quadro

do desenvolvimento das atividades letivas em trabalho autónomo, aquando da realização das atividades

solicitadas

pelos professores nos termos e prazos acordados. Quando não for possível a um aluno participar em sessões

síncronas, por condicionamentos no acesso ao espaço virtual onde decorre a sessão, deverá o próprio ou o

respetivo encarregado de educação comunicar ao professor/ diretor de turma para serem disponibilizados pelo

professor os materiais de trabalho para o aluno.

A falta ao dever de assiduidade dos alunos é registada no netGIAE.

Sempre que o aluno não compareça às aulas presenciais, ou a sessões síncronas, ser-lhe-á marcada falta.

Quando um aluno, por impossibilidade de acesso a meios tecnológicos, não estiver presente nas sessões

síncronas, ser-lhe-á marcada a respetiva falta de presença. Este aluno fica obrigado a realizar os

trabalhos/atividades de substituição da sessão síncrona solicitados pelo professor, nos prazos e termos
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acordados. Se os realizar nos termos solicitados, a falta será convertida em falta justificada. Se não cumprir a

tarefa, manter-se-á a falta injustificada.

Quando um aluno não cumpre as tarefas atribuídas como trabalho autónomo, os professores comunicam ao

encarregado de educação o incumprimento através da funcionalidade Ocorrências, disponível no netGIAE.

Quando um aluno reiteradamente não está presente nas sessões síncronas e não cumpre as tarefas solicitadas

(sessões assíncronas e/ou trabalho autónomo), passará para o regime presencial, por se enquadrar na situação

referida na 2.ª prioridade de manutenção do aluno em aulas presenciais (ponto 2.4 do Plano de Organização e

Atuação do agrupamento).

4.4. Avaliação pedagógica a distância

Os diversos intervenientes no processo de ensino e aprendizagem (educadores, professores e outros) são

solidários pelo processo de desenvolvimento de cada aluno.

O professor deve conceber momentos e instrumentos/estratégias de avaliação pedagógica com caraterísticas

adequadas ao ensino a distância, em conformidade com os critérios de avaliação das e para as aprendizagens

aprovados pelo conselho pedagógico e as orientações da tutela.

Assim, a avaliação online eficaz deve:

● usar instrumentos de recolha de informação diversificados, privilegiando a dimensão formativa da

avaliação, devendo ser formativamente avaliado, quer o produto, quer o processo. Entre o(a)s

instrumentos/estratégias de recolha de informação mais adequado(a)s ao ensino a distância encontram-se

os e-portefólios, os diários de aprendizagem, os trabalhos de projeto interdisciplinares, os questionários

online, as rubricas, os registos de áudio e de vídeo, as narrativas digitais, as videoconferências, os chats

e/ou fóruns de discussão;

● considerar critérios de avaliação adequados e uma comunicação dos resultados que favoreça a regulação

das aprendizagens. Esta perspetiva coloca a necessidade de desenhar um plano de avaliação que dê

resposta às seguintes questões orientadoras: O que se quer avaliar? (competências); Como avaliar?

(Desenhar atividades avaliativas e instrumentos); Quem avalia? (Professor, pares, estudante, outros); Com

que normas se avalia? (Definir critérios de avaliação) e Como se comunicam os resultados? (Elaborar

comentários de feedback);

● disponibilizar, em tempo útil, feedback de qualidade aos alunos: entendível, ou seja, expresso numa

linguagem que os alunos entendam; seletivo, destacando dois ou três aspetos para comentar; específico,

apontando para aspetos do trabalho em que o feedback se aplica; contextualizado, referenciado aos

critérios de avaliação; equilibrado, apontando aspetos positivos e outros que precisam de ser melhorados;

orientador, dando pistas aos alunos sobre como podem melhorar e incentivando a reanálise das respostas

levando o próprio aluno a identificar o erro, em lugar de o corrigir e, por último, transferível, isto é, focado

em processos, capacidades e processos de autorregulação e não apenas nos conteúdos.
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5. DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

No sentido de permitir um eficiente acompanhamento, monitorização e avaliação deste plano e sem prejuízo

do preconizado no ponto 15 da Resolução n.º 53-D/2020, de 20 de julho, a equipa do ensino a distância levará

a cabo as seguintes ações:

● diagnóstico de competências digitais e inventariação dos recursos tecnológicos digitais de todos os

alunos, com recurso a um formulário Google Forms, e posterior análise de dados e comunicação de

resultados ao conselho de docentes/diretor de turma e diretora do agrupamento;

NOTA: O agrupamento, à semelhança do ano anterior, irá envidar esforços para que alunos sem

conetividade e/ou recursos tecnológicos digitais possam usufruir da oportunidade de empréstimo da

escola. Todavia, esgotados todos os recursos acessíveis, a cada aluno que receba conteúdos

exclusivamente pela televisão, e/ou pelo correio/em mão, será atribuído um professor-mentor,

responsável por estabelecer contacto, individualmente e/ou em parceria com outras entidades da

comunidade, para acompanhamento da realização das tarefas e atividades da escola e verificação do

visionamento das emissões. Os professores-mentores são coadjuvantes dos professores

titulares/diretores de turma e estes alunos serão acompanhados pela EMAEI, com vista ao

desenvolvimento das suas aprendizagens.

● emissão, numa ação concertada com a diretora, de recomendações em função da análise da

informação recolhida a partir dos indicadores de qualidade e de quantidade definidos e das

orientações emanadas da tutela;

● envio, aos docentes, de documentos de apoio acerca do ensino a distância para formação autónoma e

dinamização de sessões de formação cooperada;

● promoção, em articulação com as bibliotecas escolares, de sessões formativas para desenvolver

competências digitais nos alunos e docentes;

● criação e atualização de um espaço na página de internet do agrupamento para o ensino a distância;

● preenchimento, em estreita colaboração com a Diretora, do questionário Estamos ON com as escolas;

● definição de indicadores de qualidade e de quantidade, bem como dos mecanismos e da periodicidade

de recolha, esta última dependente da duração do regime não presencial. A recolha de informação

acerca dos indicadores de qualidade e de quantidade definidos será efetuada a partir da análise dos

planos de trabalho semanal das turmas e da aplicação de inquéritos por questionário aos

representantes dos pais/encarregados de educação e aos representantes dos alunos e será divulgada à

comunidade educativa através da página de internet do agrupamento;

● elaboração de um relatório com a informação de cada um dos indicadores recolhida e com

recomendações de que será alvo de análise e avaliação pelo conselho pedagógico, a quem caberá o

seu encaminhamento para os diferentes órgãos ou estruturas do agrupamento.
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A todo o momento, o presente plano poderá ser reestruturado, mediante indicação da equipa do ensino a

distância, da direção, do conselho pedagógico ou do conselho geral.

Aprovado em reunião de conselho pedagógico realizada em 14 de dezembro de 2021.

A Diretora,

(Maria José da Cunha Correia)
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ANEXO: RECURSOS DIGITAIS DE APOIO AO ENSINO A DISTÂNCIA

Plataforma/

Ferramenta
Funcionalidade

Tutoriais

(em português)

GSuite/
Gmail

(institucional)

Gestão de contactos institucionais.

Permite usar os recursos contactos, Google Meet, Google
Hangouts, Google Classroom, de forma coordenada.
E ainda criar páginas web associadas ao email do professor.

Carlos Nunes, “A pensar
em…”:

https://www.apensarem.ne
t/

Google Meet Videoconferência, com convite associado ao calendário (evento)
do Gmail, de forma síncrona.

Id.

Google
Classroom

Sala de aula virtual associada ao G Suite, com gestão e
atividades, criando turmas.

Pode-se atribuir tarefas e trabalhos para classificar, enviar
feedback aos alunos, interagir individual e em grupos, tudo num
único lugar.

Id.

Google Drive Serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. Id.

Google
Hangouts

Conversa individual ou em grupo, associada ao Gmail.

Escola Virtual Plataforma virtual da Porto Editora (PE).

Permite criar turmas, associar trabalhos e avaliação. Mas todos
os recursos são pertença da PE.

Recursos digitais comuns no agrupamento (familiares a grupos de alunos)

Recurso Descrição
Tutorial em
português

Google Maps Construção de mapas interativos, a partir da ferramenta da
Google. O professor pode criar o seu mapa, pedir aos alunos que
realizem aí tarefas ou façam percursos com interatividade.

Google Forms Elaboração de questionários associados ao drive do Gmail,
controlados pelo professor.

Kahoot Criação de jogos/questionários, bom para treino de compreensão,
verificação no final de uma apresentação breve/vídeo, etc.
Permite comunicação síncrona e assíncrona. Permite verificação
da avaliação final do grupo.
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Socrative Criação de jogos/questionários, bom para treino de compreensão,
verificação no final de uma apresentação breve/vídeo, etc.
Permite comunicação síncrona e assíncrona. Permite verificação
da avaliação final do grupo.

Quizizz Criação de jogos/questionários, bom para treino de compreensão,
verificação no final de uma apresentação breve/vídeo, etc.
Permite comunicação síncrona e assíncrona. Permite verificação
da avaliação final do grupo.

Padlet Mural de gestão do trabalho de um grupo. Permite apresentação
do professor, mas também resposta do grupo de alunos, com os
seus trabalhos.

Genial’ly Apresentação interativa de um assunto/tema; permite ser feita
pelo professor ou com colaboração dos alunos.

Canva Elaboração de posters/cartazes, infográficos, quer pelo professor,
quer pelos alunos.

Biteable Edição de vídeos com carácter formativo. Para apresentação de
conteúdos pelo professor ou elaboração e trabalhos pelos alunos.

Powtoon Edição de vídeos com carácter formativo. Para apresentação de
conteúdos pelo professor ou elaboração e trabalhos pelos alunos.

Animoto Edição de vídeos com carácter formativo. Para apresentação de
conteúdos pelo professor ou elaboração e trabalhos pelos alunos.

TUTORIAIS SOBRE ENSINO A DISTÂNCIA

1.º ENCONTRO DIGITAL: Ensino a distância - Como comunicar e planificar?

2.º ENCONTRO DIGITAL: Tirar o máximo partido de recursos digitais.  Como selecionar e como criar recursos digitais
relevantes?

3.º ENCONTRO DIGITAL A Avaliação no Ensino a Distância. Como aferir as aprendizagens dos alunos?

Recomendações no uso de plataformas que permitem a comunicação em vídeo e áudio
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