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Introdução 
 

 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários 

possíveis da sua evolução ao longo deste ano letivo, foram definidas orientações para 

salvaguardar o funcionamento da escola, essencial para o normal funcionamento da vida familiar, 

profissional e económica do país, bem como para retomar as atividades letivas em condições de 

segurança. 

O direito que todos os alunos têm ao acesso a uma educação integral e igualitária, desafia a 

escola a assumir o seu papel de agente educativo num quadro pandémico difícil que vai exigir de 

todos um envolvimento responsável e muito atento durante o ano letivo de 2020/2021. 

A planificação do ano letivo pressupõe o funcionamento da escola em três vertentes diferentes 

adequadas a possíveis diferentes níveis de evolução da pandemia provocada pelo Covid 19. Desta 

forma definiram-se três regimes de organização do ano letivo: 

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo; 

c) «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. 

O Agrupamento de Escolas de Vimioso (AEV) obedecendo a orientações do Ministério da 

Educação vai iniciar o seu ano letivo com o regime presencial em todas as escolas e anos de 

escolaridade. Esta situação será periodicamente avaliada e em caso de necessidade e por 

orientação do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde adotará outro regime de 

funcionamento entretanto já estruturado em função dos horários das turmas e englobando aulas 

síncronas, assíncronas e trabalho autónomo. 

 

Este plano segue as seguintes orientações: 

1.º O regime presencial constitui a regra; 

2.º Os regimes, misto e não presencial, serão aplicados em caráter excecional e temporário; 

3.º Apenas ocorrerá a transição entre regimes após orientações do Ministério da Educação e 

do Ministério da Saúde; 
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4.º Será dada a prioridade pelo regime presencial aos alunos até final do 2.º CEB e àqueles a 

quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se 

encontrem em regime não presencial; 

5.º O apoio aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais deve 

ser assegurado, sempre que possível, em regime presencial, de acordo com o plano de 

trabalho definido pela EMAEI e o Diretor de Turma/Professor Titular; 

6.º Independentemente do regime adotado, os horários mantêm-se por forma a criar 

estabilidade no sistema; 

7.º Todos os professores e alunos devem ter contacto com a plataforma Microsoft TEAMS 

independentemente do regime adotado; 

8.º As reuniões poderão ser realizadas por videoconferência ou presenciais em função do 

número de participantes e da decisão fundamentada dos responsáveis, sempre com a 

aprovação da Direção. As reuniões, independentemente da modalidade adotada, carecem 

de convocatória. 

Assim, o Plano de Ação do Agrupamento, construído para o ano letivo 2020/2021, que a seguir 

se apresenta, alicerça-se nas condicionantes já referidas e no pressuposto do regresso de todas 

as turmas à escola. 

Todas as estratégias e orientações apresentadas dirigem-se a alunos, professores e 

funcionários do agrupamento e devem ser reajustadas à realidade de cada uma das escolas. 

Como instrumentos de trabalho fundamentais para o presente ano letivo destacam-se os 

seguintes documentos: Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, Plano 

de Ação 2020/2021 e Plano de Contingência 2020/2021. 

 

Documentos de referência: 

a. Projeto Educativo 

b. Regulamento Interno 

c. Plano de Ação 2020/2021 

d. Plano de Contingência 2020/2021 

e. Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 (DGEsTE) 

f. Orientações ano letivo 2020/2021 (DGE, DGS e DGEsTE) 

g.  Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

h.  Decreto-Lei n.º 54/2018. de 6 de julho 

j.   Lei n.º 116/2019 de 13 de setembro 
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Recuperação/consolidação de 
aprendizagens 

 
Apesar de orientar o desenvolvimento do ensino ao longo do ano letivo de 2020/2021, a 

recuperação/consolidação das aprendizagens integrará as atividades a serem desenvolvidas no 

âmbito das diversas disciplinas, dos diferentes anos e ciclos, particularmente nas primeiras 

semanas de aulas, tendo os docentes a possibilidade de gerir, de modo mais flexível, os currículos. 

Para tal, serão adotadas medidas organizacionais, curriculares e pedagógicas específicas, com o 

objetivo de promover a qualidade do sucesso e a inclusão dos alunos do AEV. Pretende-se, 

igualmente, promover a transição para as aprendizagens subsequentes, numa lógica de 

continuidade, progressão e complexificação crescente, salvaguardando-se a sequencialidade do 

processo de ensino, de avaliação e de aprendizagem. 

 

Assim, já no final do ano letivo 2019/2020, nos Conselhos de Turma de Avaliação, os diferentes 

docentes deixaram registado, em ata, o que, neste ano letivo de 2020/2021 teria de ser 

recuperado/consolidado, como a seguir se apresenta. 

  

Estratégias – Ano Letivo 2019/2020 

 

No final do terceiro período, nos Conselhos de Turma de avaliação, foram registados os 

conteúdos não lecionados, competências e as capacidades a consolidar no presente ano letivo, nas 

diferentes turmas do Agrupamento. 

 

Há, todavia, que referir que a maioria dos discentes do AEV têm meios telemáticos, o que lhes 

permitiu o acompanhamento assíduo das aulas à distância. 

 

Aos alunos que não tinham esses meios, foi-lhes dada essa possibilidade, já que a Escola, 

através da Câmara Municipal de Vimioso, lhes cedeu equipamentos. 
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Estratégias – Ano Letivo 2020/2021 

 

Embora a alínea e) do ponto 20, da Resolução do Conselho de Ministros n.°53-D/2020, de 20 

de julho, fixe um período de cinco semanas, a partir do início do ano letivo, destinado à recuperação 

e consolidação das aprendizagens, o AEV optou por uma gestão flexível dos currículos, de acordo 

com o previsto na p. 9, do documento “ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

DAS APRENDIZAGENS”. 

 

Assim, com base na leitura das atas dos Conselhos de Turma deste início de ano, cada docente, 

à medida que for concretizando a planificação da sua disciplina e se aperceba de falhas ao nível da 

consolidação de aprendizagens, efetuará a recuperação das mesmas, ao longo do ano letivo, de 

modo a garantir o processo de ensino e aprendizagem”. 

 

De um modo geral, serão realizadas atividades de diagnose ao longo do ano, para verificar 

quais os conteúdos/competências/capacidades que deverão ser consolidados, como se enumera: 

a diagnose decorrerá durante as primeiras aulas do primeiro período, a fim de se verificar as 

aprendizagens efetivas dos discentes, e a consolidação. Cabe aos Departamentos Curriculares 

planificarem a recuperação/consolidação das aprendizagens nas diversas disciplinas existentes na 

Escola e que pressupõem continuidade. 
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Definição de Estratégias de Gestão e 

Liderança  
 

 

O desenvolvimento de um plano desta tipologia constitui-se como um processo em constante 

construção, alicerçado na procura permanente das melhores respostas às características de cada 

comunidade escolar, quer ao nível tecnológico quer das suas competências digitais. 

 

As estratégias definidas para o Ensino misto e E@D têm como intenção chegar a todas as 

crianças e a todos os alunos, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos 

meios necessários para tal. Estes modelos de ensino devem salvaguardar a implementação das 

medidas universais, seletivas e adicionais já adotadas ou as que vierem a ser adotadas no âmbito 

da educação inclusiva, bem como outras intervenções técnicas. 

 

Dada a grande diversidade de contextos, são privilegiadas soluções simples, com pouca 

exigência de alta tecnologia e/ou elevadas competências digitais dos utilizadores, a utilizar mesmo 

no tempo do ensino presencial para que haja a familiarização com as mesmas. Tal não invalida 

a utilização de tecnologias mais sofisticadas, desde que os diferentes utilizadores assim o 

permitam. 

 

Em qualquer um dos regimes, o contacto com os alunos deve ser mantido diariamente e deve 

ser iniciada uma dinâmica em que, gradualmente, poderão ser introduzidos processos e 

ferramentas mais complexas de interação. Todas estas novas formas de aprender e de ensinar 

implicam uma aprendizagem, tanto para os professores como para os alunos. No ensino 

presencial deve-se já promover a utilização das plataformas para desenvolver a autonomia dos 

alunos nesta área. 

 

É fundamental que sejam desenvolvidas formas simples para não se perder o contacto com 

os alunos, em particular aqueles que são mais vulneráveis e/ou que não têm ainda acesso a 

internet ou equipamento.  
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As Lideranças Intermédias assumem um papel essencial neste Plano do AEV, designadamente: 

• Os Coordenadores DT/Departamento, nas questões do acompanhamento e da concretização 

das orientações pedagógicas; 

• Os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma/Educadores, na organização e gestão 

do trabalho do Conselho de Turma/Equipas Pedagógicas; 

• Equipa Multidisciplinar de apoio à Escola Inclusiva (EMAEI) e o Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO) no acompanhamento de crianças e alunos mais vulneráveis. 

 

De forma a assegurar este acompanhamento, estão inscritas nos horários dos professores e 

técnicos especializados as horas de reuniões de articulação previstas habitualmente para estas 

estruturas. Em situação de impedimento, estas reuniões realizar-se-ão em regime de 

videoconferência. Neste momento de rápidas mudanças, a partilha e colaboração entre pares 

assume particular importância. Importa, pois, incentivar a colaboração e o espírito de equipa, 

conferindo, assim, segurança aos professores, num momento de experimentação de novos modos 

de ensinar. 

 

O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma desempenha uma função central ao nível da 

articulação entre professores e alunos. No E@D é responsável pela organização do trabalho 

semanal com os alunos, monitorizando as tarefas distribuídas e garantindo o contacto com os 

Pais/Encarregados de Educação.
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Estratégia e circuito de 

comunicação 

 

O Agrupamento institui um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes 

educativos, no sentido de possibilitar o Plano do AEV, e uma harmonização dos métodos de ensino 

e aprendizagem, que facilite a concentração dos alunos nos espaços digitais. Os meios de 

comunicação a utilizar devem ser intuitivos e de fácil utilização para alunos e docentes, pelo que 

devem ser os seguintes, sem prejuízo de outros que já estejam a ser usados com evidente 

sucesso: 

 Email; 

 Microsoft Teams;  

 WhatsApp; 

 Telefone/ telemóvel;    

 ZOOM. 

 

Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Vimioso, à semelhança das restantes escolas, 

vai recorrendo a diversos recursos tecnológicos da área dos sistemas de informação e 

comunicação, de forma a aproximar o mais possível a escola dos alunos, e permitindo a 

continuidade do processo ensino-aprendizagem.  

Sendo certo que cada professor dispõe de autonomia no sentido de poder utilizar diferentes 

estratégias na sua relação pedagógica com os seus alunos, o Agrupamento de Escolas de Vimioso, 

está a desenvolver esforços que permitirão o acesso a todos os alunos e docentes à plataforma 

informática fechada Microsoft TEAMS, de propriedade e controlo exclusivo do Agrupamento e de 

acesso e uso exclusivo da sua comunidade escolar, o que irá de encontro às regras definidas pelo 

RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). 

Cada um dos alunos dos ensinos pré-escolar, 1.º, 2.° e 3.° Ciclos e cada um dos professores, 

já dispõe de correio eletrónico institucional, que deverá ser usado para validar o acesso à referida 

plataforma (Microsoft TEAMS), para que possa usufruir de todas as funcionalidades e recursos 

que aí venham a ser colocados pelos professores e alunos, durante e para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

Este email institucional pode/deve também servir para estabelecer comunicação 

formal/institucional entre alunos/encarregados de educação e professores, sendo certo que 

nestes níveis de ensino o apoio e contacto com os encarregados de educação é fundamental. 
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Os Diretores de Turma e Professores Titulares terão um papel importante de contacto com as 

famílias e equipas pedagógicas. 

Alguns professores, na utilização da referida plataforma (Microsoft TEAMS) poderão utilizar 

sistemas de comunicação com áudio e/ou vídeo, sendo claro que nenhum sistema destes é 

obrigatório, mas meramente opcional. 

Tendo em conta todos os problemas, constrangimentos e alertas relacionados com RGPD, 

sobre a utilização deste tipo de plataformas, o Agrupamento de Escolas de Vimioso elaborou uma 

declaração (declaração de compromisso e privacidade – Anexo II) que informa os alunos e 

encarregados de educação, da importância de protegerem os dados privados, autorais e alerte 

para o cuidado e seriedade que decorre da exposição áudio e vídeo, por exemplo em 

videoconferências. Os alunos e encarregados de educação devem ler atentamente esse 

documento e assiná-lo. 

Foram já elaborados para aprovação, horários de cada turma, adaptados a este período, com 

horas marcadas, significando que os professores estão nessa hora disponíveis para comunicar 

mais diretamente com os alunos, utilizando primordialmente as plataformas referidas 

anteriormente: Microsoft TEAMS e email institucional.  

Poderão enviar as dúvidas que surjam para o email direcao.aev@gmail.com . 

 

 

 

  

 

 

 

Canais de comunicação na resposta às necessidades identificadas 

 

 

 
 

 

 
 

É IMPORTANTE que os alunos consultem com frequência: 

• O seu email institucional; 

• A página principal da escola http://www.aevimioso.pt/index.php; 

• A plataforma Microsoft TEAMS, e eventualmente outras ferramentas de comunicação que 

sejam sugeridas pelos professores.  

FLUXO DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO 

Direção        Equipas de Coordenação 

Diretor de Turma        Professores do Conselho de Turma 

Professores        Alunos 

Diretor de Turma        Encarregados de Educação 

Família Aluno 

Diretor de 
Turma 

Docente 

Interlocutor 

Direção da 
Escola 

EMAEI 

mailto:direcao.aev@gmail.com
http://www.aevimioso.pt/index.php
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Plataforma de trabalho a utilizar no 

Agrupamento 
 

Será utilizada a mesma plataforma do ano anterior, Microsoft TEAMS, estando criado um 

sistema de comunicação que permite um contacto rápido e eficaz com todos os alunos. Em caso 

de readaptação do sistema de funcionamento das aulas a comunicação por videoconferência está 

pronta para funcionar. 

A ferramenta digital ZOOM (videoconferência) poderá ser utilizada nos momentos de trabalho 

síncrono, sempre que o docente assim o entender.
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Equipas de Apoio à implementação 

do Plano de Ação 

 

Direção 

 Principal responsável pelo processo (apoio técnico, decisões 
pedagógicas, mobilizar parceiros); 

 Coordena e supervisiona todo o processo; 
 Apresenta aos docentes a mancha horária semanal definida. 

 

Conselho Pedagógico 
 Elabora o Plano de Ação e procede a eventuais alterações; 
 Define a mancha horária semanal nos vários níveis de ensino. 

 

 
Equipa de Apoio 
 
Ana Paula Falcão 
Odete Fernandes 
Vítor Moreira 

 Apoia os docentes nas suas dificuldades; 
 Organiza os meios e dá orientações; 
 Capacita os professores sobre soluções de comunicação, 

podendo dinamizar pequenas sessões de 
capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, web casts entre 
outros; 

 Coordena e orienta os docentes relativamente à sua atividade 
na plataforma Microsoft Teams. 

 
Equipa de 
monitorização e de 
regulação 
 
 
Coordenadores de 
Departamento 
 
Coordenadora dos 
Diretores de Turma 
 
Coordenadora de 
Projetos 
 

 Incentiva os seus colegas para se empenharem nas tarefas; 
 Comunica aos docentes em causa as situações de eventual 

sobrecarga de trabalho ou outras que não estejam a correr 
bem; 

 Compete-lhe monitorizar e regular o trabalho que se vai 
desenvolvendo. 

 
Indicadores de qualidade, tais como: 

 Grau de satisfação dos docentes; 
 Grau de satisfação dos alunos, pais e encarregados de 

educação, bem como a qualidade do feedback dado a 
alunos, visando a monitorização das aprendizagens. 

 
Indicadores de quantidade, tais como: 

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos 
professores; 

 Número de tarefas enviada pelos professores, em função 
do trabalho elaborado; 

 Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 
 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de 

professores e de alunos; 
 Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos 

alunos sem computador e ligação à Internet em casa. 
 

 
Coordenadores de 
Departamento 

 Principais responsáveis pela implementação do processo no seu 
departamento; 

 Apoiam e acompanham os professores/educadores do seu 
departamento; 

 Supervisionam o processo no âmbito das disciplinas da sua 
área/departamento sobretudo ao nível da concretização das 
orientações pedagógicas; 

 Compete-lhes promover a partilha de boas práticas entre os 
docentes da sua área/departamento, no âmbito das tecnologias 
de informação e das metodologias e estratégias de E@D. 
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Coordenadora de 
Diretores de 
Turma/Coordenadora 
dos Professores 
Titulares de Turma 
 

 Apoiam os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma 
em todas as suas tarefas; 

 Supervisionam o trabalho dos Diretores de Turma/Professores 
Titulares de Turma. 

 
Educadoras/Professoras 
Titulares de Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pré-escolar 

 
 
 

 As Educadoras Titulares de Turma deverão 
realizar, pelo menos, um contacto semanal 
com os alunos, pais ou encarregados de 
educação, apresentando-lhes uma sugestão 
de atividade(s) (Anexo V); 

 Informam a Coordenadora de Departamento 
sobre os alunos que não participam no 
processo por falta de meios ou outros 
constrangimentos (Anexo VII); 

 
1.º Ciclo 

 Apresentam aos alunos a mancha horária 
semanal definida; 

 Convocam reuniões com os professores que 
trabalham com a turma, sempre que o 
acharem necessário, para monitorizar o 
trabalho que vai sendo desenvolvido ou para 
acertar pormenores para uma maior eficácia 
do processo de E@D; 

 Comunicam aos alunos e encarregados de 
educação o Plano do Agrupamento de E@D, 
nomeadamente, as competências dos 
representantes dos encarregados de 
educação da turma e da Associação de Pais;  

 Informam a Coordenadora de Departamento 
sobre os alunos que não participam no 
processo por falta de meios ou outros 
constrangimentos (Anexo VII); 

 Fazem chegar aos EE os (Anexos II e III). 

 
Diretores de Turma 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.º e 3.º 

Ciclos 

 Apresentam aos alunos a mancha horária 
semanal definida; 

 Acompanham e supervisionam o trabalho dos 
seus pares; 

 As comunicações e articulações com os 
professores da turma devem ser realizadas 
através da plataforma Microsoft Teams; 

 Articulam o trabalho que se desenvolve entre 
os docentes e alunos, assegurando uma 
gestão equilibrada das tarefas e moderando 
todo o processo de forma a que os alunos não 
sejam sobrecarregados (Anexo V);  

 Informam a Coordenadora dos Diretores de 
Turma e/ou Coordenador do respetivo 
Departamento sobre os alunos que não 
participam no processo por falta de meios ou 
outros constrangimentos (Anexo VII); 

 Articulam com os Professores Tutores, os 
Serviços de Psicologia e Orientação e a Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
o acompanhamento das situações de 
vulnerabilidade que requerem um especial 
cuidado; 

 Convocam reuniões dos professores da turma 
respetiva, sempre que o acharem necessário, 
para monitorizar o trabalho que vai sendo 
desenvolvido ou para acertar pormenores 
para uma maior eficácia do processo de E@D; 
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 Comunicam aos alunos e encarregados de 
educação o Plano do Agrupamento de E@D, 
nomeadamente o horário e as competências 
do Delegado de Turma, dos representantes 
dos Encarregados de Educação da turma e da 
Associação de Pais; 

 As comunicações e articulações com o 
Conselho de Turma podem ser realizadas 
através da plataforma; 

 Fazem chegar aos EE os Anexos II e III. 

 
Coordenador de 
Educação para a 
Cidadania 
 

 Reformular a Estratégia de Educação para a Cidadania e 
Desenvolvimento (EECD), tendo em conta o Plano E@D, 
apresentando-a ao Conselho Pedagógico para sua aprovação; 

 Implementar a EECD, de acordo com a reformulação aprovada. 

 
Equipa EMAEI, SPO e 
Educação Especial 

 Definir um plano de trabalho relativamente à atuação da EMAEI 
no âmbito da implementação da modalidade de E@D, de acordo 
com as orientações emanadas pela Direção Geral de Educação; 

 Atuar em conformidade com o Plano elaborado. 

 
Biblioteca Escolar 
 

 A biblioteca tal como faz habitualmente é responsável por 
disponibilizar recursos de apoio ao desenvolvimento do Currículo 
e das aprendizagens. 

 
Docentes 

 Executam o E@D. 

 
Pré-escolar e 

1.º ciclo 

 Definem com as crianças/ 
alunos/encarregados de educação um horário 
semanal, para atendimento de dúvidas ou 
outras situações, estabelecer rotinas e 
conferir segurança aos alunos.  

 Comunicam à Coordenadora de Departamento 
o nome dos alunos que não estão a participar 
no E@D por falta de meios e outros 
constrangimentos (Anexo VII). 
 

 
2.º e 3.º 

Ciclos 

 Podem definir com os alunos, dentro da carga 
horária da disciplina, tempo para atendimento 
de dúvidas, ou outras situações, rotinas e de 
forma a conferir segurança aos alunos; 

 Partilham e colaboram com outros colegas ao 
nível das suas experiências, das boas práticas 
e na solução de problemas que, entretanto, 
vão surgindo; 

 Decidem, ponderando devidamente, o que 
deve realizar de forma síncrona e de forma 
assíncrona; 

 Registam em documento próprio e 
comunicam ao Diretor de Turma a 
planificação das atividades que irão realizar 
quinzenalmente (Anexo V); 

 Registam em documento próprio e 
comunicam ao Coordenador de Departamento 
a planificação das atividades que irão realizar 
no E@D (Anexo VI); 

 Registam, em documento próprio e 
comunicam ao Diretor de Turma, as faltas dos 
alunos nas sessões síncronas, nomeadamente 
daqueles que não participam apesar de terem 
meios para o fazerem (Anexo VII); 

 Comunicam aos Diretores de Turma o nome 
dos alunos que não estão a participar no E@D 
por falta de meios e outros constrangimentos 
(Anexo VII); 
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 Comunicam aos Coordenadores de 
Departamento eventuais constrangimentos 
que dificultam a sua participação no processo 
por qualquer razão (Anexo VII); 

 As comunicações devem ser realizadas 
através da plataforma. 

 
Delegados de turma 

 

 Incentivam os seus colegas para se empenharem nas tarefas; 
 Comunicam aos Diretores de Turma as situações de eventual 

sobrecarga de trabalho ou outras que não estejam a correr 
bem. 

 

 
Alunos 

 Cumprem o horário definido e concretizam as tarefas definidas 
de acordo com as orientações pedagógicas; 

 Devem apoiar os colegas que possam ter mais dificuldades na 
concretização das tarefas; 

 Realizam um trabalho e estudo sistemático e autónomo. 
 Cumprem as regras do aluno para Boas Práticas para Assistir a 

Aulas à Distância (Anexo III). 

Representantes dos 
Encarregados de 
Educação da Turma e 
Associações de Pais 

 Incentivam os pais e encarregados de educação a participar no 
processo; 

 Comunicam aos Diretores de Turma as situações de eventual 
sobrecarga de trabalho ou outras que não estejam a correr 
bem. 

 
Pais/ Encarregados de 
Educação 

 Devem envolver-se no acompanhamento escolar dos seus 
educandos, de forma a promover o cumprimento integral das 
regras definidas no âmbito do funcionamento do E@D, 
designadamente no que respeita ao dever de assiduidade, de 
estudar e de se aplicarem na sua educação e formação integral; 

     Colaborar com o DT/PTT sempre que pertinente. 
     Tomam conhecimento e assinam a Declaração de Compromisso 

e Privacidade online (Anexo II). 
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Regime Presencial 

O regime presencial é aquele que melhor garante “o direito a uma justa e efetiva igualdade 

de oportunidades no acesso e sucesso escolares”. Sendo assim, a descontinuidade do regime 

presencial só será efetuada perante a impossibilidade do AEV em não cumprir com as normas 

estabelecidas no documento “orientações de higiene e segurança para as escolas, validadas pela 

Direção-Geral da Saúde”, em articulação com o n.º 11 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53-D/2020. 

 

Organização e funcionamento dos espaços 

  
 No Agrupamento foram definidas duas salas de isolamento (consultar plano de 

contingência). 

 Uso obrigatório de máscara. 

 Definição de circuitos de deslocação com sinalética própria para o efeito. 

 Implementação do princípio de circulação do lado direito. 

 Definição de horários desfasados para uso de espaços de recreio por ciclos/anos de 

escolaridade. 

 Limitação nos espaços desportivos de funcionamento. 

 Utilização de um balneário (feminino e masculino) por turma não partilhável com outras 

turmas. 

 Implementação de regras de higiene, segurança e etiqueta social de acordo com o 

definido no Plano de Contingência, salientando-se a lavagem e desinfeção das mãos o 

uso de máscara e o distanciamento social. 

 Atribuição de uma sala por turma, higienizada no final de cada turno e durante os 

intervalos. 

 Ocupação de lugares fixos por sala. 

 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, 

devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies. 

 Limitação da utilização de salas específicas (Educação Física, laboratórios, salas de EV e 

ET, salas de TIC e oficinas). A deslocação para estas salas só será autorizada quando for 

de todo impossível realizar as atividades nas salas de aula normais. 

 Utilização condicionada da biblioteca (lotação limitada) apenas para realização de 

trabalho individual, sem partilha de materiais ou livros. Após cada utilização as mesas 

serão higienizadas. 

 Permitida requisição de livros para leitura domiciliária, quando for feita a sua devolução 

os livros ficarão em quarentena. 
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 Serviço de refeição sujeito a horário definido por ciclo e com disposição dos lugares por 

mesa. 

 Funcionamento condicionado do bar dos alunos. Serviço limitado a um conjunto restrito 

de bens alimentares embalados de forma a garantir as condições de higiene. 

 Atendimento ao público na escola feito preferencialmente por telefone ou por email. 

Presencialmente só em caso de necessidade e por marcação. 

 A mesma regra será aplicada no atendimento aos Pais e Encarregados de Educação. Os 

contactos com o Diretor de Turma devem ser preferencialmente feitos por telefone ou 

email. Em situação de necessidade de deslocação à escola deverá ser feito agendamento 

com o Diretor de Turma. 

 

 Atividades letivas 
 

 Sempre que possível, os alunos deverão evitar permanecer na escola para além do 

horário letivo 

 A recuperação de conteúdos ou aprendizagens não realizadas no ano anterior será feita 

nas primeiras semanas do 1º período ou faseadamente, aquando da lecionação dos 

novos conteúdos para os quais estas aprendizagens se revelem pré-requisitos essenciais. 

 O Diretor de Turma, em articulação com os professores do Conselho de Turma, fará o 

ponto da situação das aprendizagens e do rendimento escolar da sua turma ao longo do 

ano letivo. 

 Realização de reuniões (videoconferência), pelos Departamentos Curriculares, de 

articulação periódica para fazer o ponto da situação dos conteúdos lecionados, das 

aprendizagens realizadas pelos alunos e da necessidade de se fazerem adaptações. 

 Não serão realizadas saídas das escolas ou visitas de estudo durante o 1.º período. Esta 

decisão será reavaliada ao longo do ano letivo. 

 Educação Inclusiva 
  

 As salas onde vão decorrer as aulas dos alunos da Educação Inclusiva serão estruturadas 

de forma a manter a distância de segurança e serão alvo de higienizações regulares. 

 O contacto dos professores com os Encarregados de Educação será feita por telefone ou 

email. 

 Os PIT serão desenvolvidos nas instalações da escola com projetos propostos pela equipa 

de acompanhamento destes alunos. 

 As suas refeições serão servidas na cantina em horário a definir. 

 Os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma devem articular com a equipa da 

Educação Especial e com a Equipa Multidisciplinar para definição de apoios e 

acompanhamentos e respetivo registo no horário dos alunos.
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Regime Misto 
 

O regime misto apenas ocorrerá após orientações do Ministério da Educação e do Ministério 

da Saúde. Este regime pressupõe os seguintes procedimentos: 

 

 O regime misto ocorrerá sempre que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

 Redução para metade o número de alunos no AEV. 

 Cumprimento integral do horário letivo definido para o regime presencial. 

 Alternância semanal do regime presencial com o ensino à distância, por turmas 

(ficando metade das turmas em regime presencial e outro em ensino à distância e 

trocando a cada semana). 

 Os alunos que ficam em regime de ensino à distância acompanham, de forma 

síncrona, as aulas presenciais, dado que estas serão transmitidas por meio de uma 

câmara vídeo (webcam) presente em cada sala de aula, dirigida para o 

professor/quadro. 

 Os alunos acompanhados pela CPCJ, alunos com dificuldades específicas e outros 

alunos mais vulneráveis, salvo indicações em contrário, deverão permanecer em 

regime presencial. 
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Regime Não Presencial 
 

O regime não presencial apenas ocorrerá por orientações do Ministério da Educação e do 

Ministério da Saúde. Este regime pressupõe os seguintes procedimentos: 

 

 Permanência de todos os alunos em regime de ensino à distância. 

 Cumprimento do horário letivo, disciplinas/turmas, definido para o regime presencial, 

assente em aulas síncronas, trabalho autónomo e aulas assíncronas. 

 A carga letiva deverá ser cumprida na totalidade, sendo que, aproximadamente 50% em 

sessões síncronas e 50% em sessões assíncronas ou em trabalho autónomo. 

 Em todas as aulas (sessões síncronas, assíncronas ou de trabalho autónomo) têm de ser 

escritos sumários na plataforma GIAE. 

 Todos os trabalhos propostos fora das sessões síncronas devem ser passíveis de 

realização no tempo dedicado às sessões assíncronas ou de trabalho autónomo, não 

ultrapassando a carga horária semanal da disciplina. 

 A continuidade do “#EstudoEmCasa”, poderá ser tida em conta na planificação do 

trabalho da turma, nos casos em que se revele oportuno e necessário. (Anexo I) 

 Cada professor deverá sumariar e marcar faltas nas aulas síncronas. Nos sumários 

devem ser registados os conteúdos lecionados e todas as atividades realizadas para que 

os alunos e encarregados de educação possam acompanhar as atividades desenvolvidas. 

 Os apoios de educação inclusiva devem manter-se, sempre que possível, nos horários 

previstos devendo também ser agendadas sessões síncronas para os mesmos. 

 Os Serviços de Psicologia e Orientação disponibilizarão atendimentos, preferencialmente 

à distância, previamente agendados e articulados entre o Aluno e Encarregado de 

Educação. 

 O material informático, bem como a conectividade, necessários à implementação deste 

plano, serão assegurados, em primeiro lugar, pelo Ministério da Educação, pela Escola e 

pela Autarquia. 

 Todo o material informático e respetiva conectividade será emprestado pela Escola aos 

alunos e professores que dele necessitem, mediante a assinatura de termo de 

responsabilidade. 
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 Em qualquer regime presencial, misto ou à distância, os alunos estão obrigados ao 

cumprimento do Regulamento Interno da Escola e da lei n.º 51/2012 de 5 de setembro 

de 2012, nomeadamente ao cumprimento do direito/dever de assiduidade. 

 Na componente não letiva CAA, Clubes, TE e outras atividades afins, o sumário deve ser 

“Atividade suspensa devido à pandemia COVID-19”. 

 No regime misto e no regime à distância, sempre que estejam a participar na aula à 

distância, a confirmação da presença do aluno deve ser fundamentada na sua 

participação áudio e vídeo, na perspetiva de que a comunicação humana, fundamento 

do nosso sistema de ensino e aprendizagem, passa também pela interação, pela 

emissão/receção/interpretação de tons de voz e de reações gestuais e faciais. O aluno 

tem de manter a câmara ligada durante as sessões síncronas. 

 

Na realização dos modos de trabalho à distância poderá recorrer-se a sessões síncronas e 

assíncronas da seguinte forma: 

 

 

Sessões 

síncronas 

Especialmente as de videoconferência 

devem desenvolver-se no horário pré-

definido para cada turma. 

 

As sessões síncronas estão 

organizadas em tempos de 40 

minutos, garantindo-se um intervalo 

mínimo de 10 minutos e devem ter 

como referência, aproximadamente, 

50% da carga horária semanal da 

disciplina. 

 

Sessões 

assíncronas 

Deve haver flexibilidade temporal na 

execução das tarefas. 

O tempo destinado aos alunos para a 

sua realização deve ter como 

referência a carga horária semanal 

da disciplina. 
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Metodologias de ensino 

 

Devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação, pelo que devem recorrer a 

trabalho inovador (projetos interdisciplinares, tarefas centradas em questões-problema, 

estudos de caso, projetos entre outros), até porque o E@D permite que competências 

transversais sejam trabalhadas de forma articulada e integrada através de diversificação de 

formas de trabalho; 

Devem ser diversificadas, enquadradoras, fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo e 

propiciar a apresentação de exemplos; 

Devem dar relevo ao desenvolvimento de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, pelo que devem ser desenvolvidas a informação e comunicação, 

relacionamento interpessoal, pensamento crítico, criatividade, desenvolvimento pessoal e 

autónomo, bem-estar, saúde e ambiente; 

Sobretudo na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo, mas não só, é importante manter a ligação 

à escola e ao grupo/turma, pelo que tal implica construir espaços em plataformas digitais, para 

divulgação dos trabalhos efetuados pelas crianças e pelos alunos, bem como fomentar o 

estabelecimento de comunicações entre docentes e alunos e entre alunos; 

Devem ser desenvolvidas atividades de caráter lúdico, que promovam o bem-estar emocional 

dos alunos, tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, SMS ou papel; 

Devem criar-se rotinas de trabalho que confiram segurança aos alunos e que são diferentes 

das presenciais; 

As atividades propostas devem contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo o 

trabalho do grupo e quebrando o isolamento em que os alunos se encontram. 

 

 

Ao planificar o conteúdo a lecionar quer seja numa sessão síncrona ou 

assíncrona, o plano de aula deverá ter em conta: 

 

 O tempo estimado para a tarefa. 

 Conteúdos programáticos. 

 Conhecimentos, Capacidades e Atitudes a desenvolver. 

 Atividades/tarefas a desenvolver (sequência da aula): 

o Explicação do conteúdo (síncrona) ou consolidação do conteúdo (assíncrona). 

o Exercícios orientados. 

o Resolução autónoma de exercícios com feedback – durante este período  

os alunos devem poder comunicar com um docente da disciplina para 

esclarecer dúvidas (síncrona ou assíncrona). Recomenda-se um horário fixo 

semanal para o esclarecimento de dúvidas para cada disciplina (ex.: poderá ser 

usado um dos tempos letivos semanais para o efeito). 

 Avaliação do trabalho. 
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No trabalho assíncrono deve ter em conta: 

 

 O volume de trabalho proposto deve ser substancialmente reduzido em relação à 

quantidade de trabalho do regime presencial a que estamos habituados; 

 A flexibilidade temporal na execução das tarefas; 

 O feedback dos professores aos trabalhos dos alunos. De todos os trabalhos solicitados 

aos alunos deve ser dado um feedback, por parte do professor, antes de ser solicitado 

outro. 

 Os diferentes ritmos de aprendizagem e a capacidade de autonomia de cada um dos 

alunos. 

 A clareza das orientações dadas aos 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, como autorregularem o seu trabalho). 

 A disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, de modo a conferir segurança aos 

alunos.  

 A articulação com os professores de educação especial e técnicos especializados no 

acompanhamento aos alunos com quem habitualmente trabalham. 

 A utilização da plataforma Microsoft TEAMS para partilha de documentos/trabalho.
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Plano de Monitorização e Avaliação 
 

Periodicamente, será feita a monitorização e a regulação do Plano de Ação do AEV, 

particularmente no que ao regime misto e ao regime não presencial concerne, mediante a 

definição de indicadores de qualidade e de quantidade. 

 

Como indicadores de quantidade, serão considerados os seguintes aspetos: 

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

 Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho 

elaborado; 

 Disponibilização/utilização de meios tecnológicos; 

 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

 Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e 

ligação à internet em casa. 

 

Como indicadores de qualidade, serão atendidos os itens que abaixo se indicam: 

 Grau de satisfação dos docentes, dos encarregados de educação e dos alunos; 

 Frequência de contactos entre alunos e professores; 

 Qualidade do feedback dado aos alunos, visando a monitorização das aprendizagens. 

 

Para tal, será solicitado o preenchimento de um questionário, aos docentes, aos encarregados 

de educação e aos discentes, para se monitorizar a funcionalidade e exequibilidade do presente 

Plano, bem como o grau de consecução do seu objetivo primordial: a aprendizagem dos alunos. 

Haverá uma equipa responsável para a aplicação dos questionários e para o tratamento dos 

dados. 

Com base nos resultados recolhidos, serão contactados os Diretores das Turmas em que haja 

situações que o justifiquem. Nesse caso, os Diretores de Turma, por sua vez, informarão os 

professores do seu respetivo conselho de turma, a fim de se redefinirem procedimentos. 

Das alterações, será dado conhecimento aos Encarregados de Educação. 

 

 

Conselho Pedagógico de 4 de fevereiro de 2020.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

ANEXO I - Implementação do Ensino à Distância



a 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E PRIVACIDADE 

 (PARA ASSINAR PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO) 

 

Seguindo as orientações das autoridades de saúde e do Ministério da Educação, o processo de ensino 

aprendizagem irá continuar com aulas à distância e utilização de recursos digitais e tecnológicos. A utilização destes 

meios pode colocar em causa a privacidade (por exemplo em videoconferências) e a segurança de dados, incluindo o 

acesso e partilha de documentação e instrumentos diversos desenvolvidos pelas diferentes equipas pedagógicas. 

 Pretendemos que o direito de privacidade de imagem, profusamente abordados no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD) e, também, todas as questões ligadas ao direito à propriedade intelectual e aos direitos de 

autor, devam ser acauteladas por todos. 

Assim, no âmbito da relação de confiança que o Agrupamento mantém com os Encarregados de Educação e 

lembrando a missão e valores da nossa comunidade educativa, de  promover o sentido de liberdade e responsabilidade, 

que estamos certos, todos partilhamos, solicitamos a adesão de todos num compromisso ativo de monitorização da 

utilização, por parte dos alunos, da grande quantidade de dados privados que circularão nos diferentes canais digitais. 

 Mais vale prevenir e impedir a sua utilização abusiva. Os alunos deverão estar devidamente informados dos 

princípios e regras constantes deste documento. 

É muito importante saber, e por isso apelamos à vossa especial atenção para o seguinte: 

– Não devem ser efetuados, por qualquer meio, sem a autorização dos professores, registos de fotografia, vídeo 

ou áudio das aulas dadas por videoconferência. 

– Não devem ser divulgadas por nenhum meio informações a que tenham acesso no âmbito da utilização das 

diversas plataformas de comunicação e que envolvam dados pessoais de qualquer elemento da comunidade educativa. 

– Devem ser mantidos para uso exclusivo dos alunos do Agrupamento todos os documentos e informações 

disponibilizados pelos professores e equipas pedagógicas, durante as aulas e fora delas, no âmbito do processo de 

ensino-aprendizagem, impedindo a sua divulgação a terceiros, nomeadamente apresentações, vídeos, folhas de 

cálculo, testes e fichas de trabalho, entre outros. 

– Devem manter-se todos os documentos e informações disponibilizados pelos professores evitando a sua 

proliferação por outros canais (redes sociais, e-mail, WhatsApp). 

– Excetua-se ao ponto anterior a eventual troca de informações com os professores através da conta de e-mail 

institucional, disponibilizado pelo Agrupamento. 

– Não deve ser utilizado nenhum e-mail pessoal durante este processo. 

– Os dados de acesso (login) às ferramentas sugeridas ou disponibilizados pelo Agrupamento são exclusivos de 

cada aluno/Encarregado de Educação e não devem ser partilhados com outras pessoas. Durante o período em que 

decorrerem as aulas à distância, o Agrupamento continuará a aplicar a Política de Privacidade, no âmbito do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, estando garantidos todos os direitos previstos na legislação no que concerne 

aos dados pessoais. 

Link para assinar a Declaração e Compromisso de Privacidade online: https://forms.gle/SFE6N6D792iY4uNb9  

 

 

 

 

 

ANEXO II - Implementação do Ensino à Distância          

Agrupamento de Escolas de Vimioso 

–150678 

Escola EB1/JI de Vimioso - 411213 

Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374 

https://forms.gle/SFE6N6D792iY4uNb9


 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXO III - Implementação do Ensino à Distância



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEVANTAMENTO INICIAL DE DIFICULDADE (S) 
 
 

 
Diretor de turma:                                                                             Ano:                    Turma: 

Aluno  N.º  Encarregado de educação 
Necessidade 

de computador 
Necessidade 
de internet 

Router 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Enviado para a Equipa de Apoio em   _____/______/______ 

 

 
 

O Diretor de Turma, 

 

_______________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXO IV - Implementação do Ensino à Distância

Agrupamento de Escolas de Vimioso 

–150678 

Escola EB1/JI de Vimioso - 411213 

Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374 



 

 

 

 

SUGESTÃO/ GUIÃO DE APRENDIZAGENS 

 

 
TURMA: 

 
ANO LETIVO 2020/2021 

 
  DISCIPLINA: 

 
Aprendizagens O que vais aprender? 

(Descrição de forma clara e simples das aprendizagens). 

 

 

 

Tarefas O que deves fazer? 

(Descreva, de forma clara e simples, o que o aluno tem de fazer 

enumerando os vários passos se necessário). 

 

 

Orientações de 

Estudo 

O que vais aprender? 

(Devem se indicadas orientações claras e precisas sobre como realizar o 

trabalho proposto. Exs.: consulta de páginas do manual, leituras, 

pesquisas orientadas …) 

 

Recursos O que te pode ajudar? 

(Manual, manual digital, sites, aplicações, e-books …). 

 

 

 

Forma de Apoio 

Feedback 

Como te posso ajudar? 

(Apoio síncrono, apoio assíncrono, definição de horas e formas de 

comunicação. 

Definição de como vai ser feita a entrega da(s) atividade (s): 

plataformas, emails …). 

 

 

 

 

 

 

   ANEXO V - Implementação do Ensino à Distância

Agrupamento de Escolas de Vimioso 

–150678 

Escola EB1/JI de Vimioso - 411213 

Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374 



 

 

 

 

 

 

 

 
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO@ DISTÂNCIA (DISCIPLINA) 

  
 

Enquadramento legal 

Considerando a atual pandemia e a consequente suspensão das atividades letivas presenciais tornou-se urgente a adoção e implementação de medidas 
pedagógicas e organizacionais, de acordo com as orientações emanadas pela DGAE. Desta forma a planificação das atividades das várias disciplinas sofreu 
alterações. 

 
TURMA: DISCIPLINA:  

CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ACPA 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

UTILIZADOS 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

O Docente de ___________________, 

 

______________________________________________ 

 

 
 

 
 

 ANEXO VI - Implementação do Ensino à Distância 

ACPA (COMPETÊNCIAS INSCRITAS NO PERFIL DOS ALUNOS): 

A- Linguagem e Textos B- Informação e Comunicação C- Raciocínio e Resolução de Problemas D- Pensamento Crítico e Pensamento Criativo E- Relacionamento Interpessoal F- Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia G- Bem-estar, Saúde e Ambiente H- Sensibilidade Estética e Artística I- Saber Científico. Técnico e Tecnológico J- Consciência e Domínio do Corpo 

Agrupamento de Escolas de Vimioso 

–150678 

Escola EB1/JI de Vimioso - 411213 

Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374 



 

 

 

 

 

 

 

TURMA Nº P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T

Turma

Semana DIFICULDADES DIAGNOSTICADAS Medidas Tomadas

Nome

     P - Falta de presença (n.º de faltas)        T - Tarefa (N - não realizou; P - realizou parcialmente)

Observações

Outra Rec. contacto Via Descrição

Agrupamento de Escolas de Vimioso –150678
Escola EB1/JI de Vimioso - 411213
Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374

 

 

 

 ANEXO VII - Implementação do Ensino à Distância 

Agrupamento de Escolas de Vimioso –

150678 

Escola EB1/JI de Vimioso - 411213 

Escola EB 2,3 de Vimioso - 345374 


