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Roteiro Ensino à Distância (E@D) - Atualização 

1. No processo de mudança para o ensino a distância, o envolvimento de todos os atores educativos na 

tomada de decisão – direção, conselho pedagógico, coordenadores dos diretores de turma, de 

estabelecimento, de educação pré-escolar, de educação para a cidadania, coordenadores de 

departamento, diretores de turma, professores, diretores de curso, centros de recursos para a inclusão, 

entidades promotoras de atividades de enriquecimento curricular, pais/encarregados de educação - levá-

los-á a uma melhor apropriação das ações a desenvolver. 

A comunicação é um fator decisivo! 

2. O desenvolvimento de um plano de E@D é 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, quer ainda na procura de soluções para quem não tenha 

condições para usufruir destas modalidades de ensino. 

3. Independentemente da sua estrutura e modos de ação, o plano E@D deve ter como intenções 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. Quando se concebe o plano para todos os alunos, este deve ter em conta os princípios 

já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no 

âmbito da educação inclusiva. 

4. No sentido de facultar a todos o acesso à informação à distância, é feita a identificação das situações que 

não tenham computador/tablet/smartphone e em última instância, ligação à internet (uma vez que 

atualmente muitas das operadoras moveis facultam dados moveis). Esta identificação deve ser remetida 

para a direção do Agrupamento. Pode e deve ser dado apoio às famílias na forma como podem utilizar e 

partilhar os dados móveis e usufruírem do acesso ao E@D no computador ou smartphone/Tablet. 

5. Os professores de apoio educativo e/ou educação especial disponibilizarão em articulação com o professor 

da disciplina ferramentas, tarefas e/ou materiais aos alunos que apoiam, tendo em conta os princípios já 

enunciados no ponto 3. A operacionalização é concretizada na preparação de materiais adaptados para as 

disciplinas em que o aluno era habitualmente apoiado, a partir do plano definido pelo professor da 

turma/disciplina. Podem ser privilegiados momentos síncronos, que permitam uma interação entre aluno 

e professor no sentido de um apoio efetivo. 

6. Os docentes de educação especial e de apoio educativo devem fazer o registo das atividades realizadas em 

cada dia em formulário criado para o efeito. 
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7. As lideranças intermédias assumem um papel essencial no E@D, designadamente: 

a) os coordenadores de ciclo/departamento, nas questões do acompanhamento e da concretização das 

orientações pedagógicas (devem reunir em grupo ou departamento para partilhar e delinear 

estratégias); 

b) os titulares/diretores de turma/grupo (TT e DT), na organização e gestão do trabalho do conselho de 

turma/equipas pedagógicas. 

8. O diretor/titular de turma/grupo desempenha uma função central ao nível da articulação entre professores 

e alunos. Organiza o trabalho semanalmente, assume a função de monitorizar o trabalho distribuído aos 

alunos e garante o contacto com os pais/encarregados de educação. 

9. O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de 

trabalho, que confiram segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, deverão 

ser desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno, tais como 

o envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel. 

10. Cabe ao TT/DT monitorizar a informação sobre todas as atividades/tarefas dos docentes da turma, assim 

como informar os alunos do horário semanal (quando haja momentos síncronos). 

11. A conceção do horário dos alunos no E@D, deve ser pensada tendo como pressuposto o estabelecimento 

de rotinas de modo a conferir segurança aos alunos estabelecendo: 

a) mancha horária semanal flexível, que incluí horário para esclarecimento de dúvidas (de forma síncrona 

ou assíncrona), mas que deve ter em conta a carga horária semanal de cada disciplina; 

b) Grelha semanal e os conteúdos do programa #EstudoEmCasa; 

c) adaptação da carga horária semanal de cada disciplina (no volume de trabalho solicitado); 

d) Conjunto de tarefas (tarefas com um máximo de 20/30 minutos, conforme as faixas etárias); 

e) flexibilidade temporal na execução das tarefas, que preferencialmente inclua um fim de semana; 

f) diferentes ritmos de aprendizagem – diferenciação pedagógica. 

12. As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação 

de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo. No equilíbrio articulado entre as 

diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à 

aprendizagem, prevendo as diferentes estratégias e ponderado o trabalho que pode ser feito síncrona e 

assincronamente, tendo em conta que as atividades e métodos a desenvolver não podem depender do 

papel e competências dos encarregados de educação, considerando as suas diferentes possibilidades e 

capacidades. 
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13. No desenvolvimento do exposto no número anterior, deve ser considerado o #EstudoEmCasa como um 

complemento ao trabalho realizado pelo professor podendo haver uma articulação/integração daquele 

programa no Plano de Trabalho da Turma, não o substituindo. 

14. No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. Por exemplo áreas de 

competência como a informação e comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e 

criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente podem ser trabalhadas de 

forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho no âmbito da E@D. 

15. Manter a ligação à escola e ao grupo/à turma implica construir espaços em plataformas digitais, para 

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

de comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos. Na educação pré-escolar, este aspeto 

assume particular importância, sugerindo-se neste âmbito a criação de uma página numa rede social com 

acesso restrito ao grupo/turma, para divulgação e partilha de trabalhos, atividades ou questões. No 1.º e 

2.º ciclos de ensino é definido o Meet (para momentos  síncronos) e Classroom (para a comunicação das 

atividades/tarefas constantes do plano semanal da turma/alunos) como plataformas adotadas no 

agrupamento para o desenvolvimento das atividades letivas. 

16. Deve, entre outros aspetos, evitar-se uma dispersão por plataformas e formas de cooperação. A seleção 

da plataforma específica de apoio ao ensino e à aprendizagem, é feita de modo a rentabilizar os recursos 

tecnológicos existentes no agrupamento, permitindo assim uma gestão mais eficaz e segura das atividades 

propostas, eliminando situações duvidosas no acesso e receção das tarefas por parte de alunos e 

permitindo aos docentes obter, recolher e concentrar num único “local” as evidências do trabalho 

realizado. No estabelecimento de momentos síncronos, a utilização do Meet (Google) permite dar resposta 

a questões de segurança e limites inerentes a outras aplicações.  

17. No sentido de evitar a dispersão e consequentes dúvidas e perdas de informação por parte dos alunos e 

encarregados de educação, aconselha-se que cada turma adote uma forma/modalidade de comunicação 

adequada aos seus alunos e encarregados de educação, comum a todos os alunos (que tenham 

conectividade) e docentes, partilhando entre si a mesma sala de aula virtual (Classroom). 

18. Dada a necessidade de existência de uma conta de email para aceder e trabalhar com a grande maioria das 

plataformas digitais, sugere-se a sensibilização dos encarregados de educação para a criação de uma conta 

de email destinada unicamente ao E@D à qual deve o seu educando ter acesso de uma forma controlada 

e segura. Dependendo das aplicações ou ferramentas utilizadas, poderão ter que ser criadas contas de 

email com domínios específicos (por exemplo para o Google Classroom o aluno terá que ter uma conta 

com domínio gmail).  
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19. No caso do 2.º CEB, os professores da disciplina de TIC darão apoio junto dos alunos e encarregados de 

educação, à implementação da plataforma e das ferramentas utilizadas nas turmas em que lecionam, 

usando os meios mais convenientes. 

20. Além do referido no número anterior, encontra-se em constante atualização uma página web 

(http://www.aebenedita.pt/ead/) com manuais de apoio para auxiliar os alunos e famílias. 

21. Além dos professores de TIC, existe uma equipa de elementos da direção do agrupamento que auxiliam na 

implementação do E@D no 1.º ciclo e educação pré-escolar quando solicitados. 

22. As atividades de enriquecimento curricular decorrem em plataforma específica criada para o efeito pela 

entidade parceira, a Tempos Brilhantes, através da plataforma ESCOLA ON, como espaço de 

enriquecimento e apoio às famílias, onde as crianças terão atividades síncronas e assíncronas, através do 

link: www.escolas-on.pt. Paralelamente haverá partilha de vídeos com várias rúbricas, Brincadeiras em 

Família, Sabias que… e outros conteúdos de interesse no canal do Youtube: 

 https://www.youtube.com/channel/UC-IfGN__dv3jYJdqGGnjCsg/about 

23. O plano semanal deve contemplar de forma facultativa a inclusão dos recursos mencionados no número 

anterior. 

24. É importante divulgar de forma esclarecedora, junto de alunos e pais, as regras de funcionamento do E@D, 

com as devidas adaptações a cada situação, bem como os elementos que serão recolhidos para a avaliação 

dos alunos. Destes elementos, deverão ser considerados: retorno dado às tarefas propostas, grau de 

concretização das mesmas, a comunicação e a sua regularidade com os docentes, entre outros. 

25. A ausência de retorno às solicitações de cada docente da turma é considerada falta, enquadrada no dever 

de assiduidade, devendo ser justificada pelo encarregado de educação. 

26. O registo de sumários e respetiva numeração das lições é realizada no E360, no âmbito do trabalho 

desenvolvido com os alunos. 

27. Dada a necessidade de fazer chegar aos alunos sem conectividade um conjunto de tarefas e materiais, pela 

logística associada, e pela organização familiar de quem partilha os mesmos equipamentos, o plano de 

trabalho elaborado para cada turma deve ser semanal ou até quinzenal, prevendo as tarefas a realizar em 

cada disciplina, bem como a modalidade de retorno (fotografia, resposta de questionário on-line, …). 

28. Em situações de dificuldades de conectividade e de deslocação e só em última instância, após se ter 

esgotado todas as possibilidades enunciadas em 4, devem ser remetidos à escola de frequência, os 

trabalhos a serem impressos e entregues aos alunos, articulando com as coordenadoras de 

estabelecimento o dia e horário de entrega/recolha dos materiais (semanalmente). No caso do 2.º CEB, 

deve ser articulado com a adjunta respetiva. 

http://www.aebenedita.pt/ead/
http://www.escolas-on.pt/
https://www.youtube.com/channel/UC-IfGN__dv3jYJdqGGnjCsg/about
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29. Na operacionalização dos números anteriores devem ser respeitadas as seguintes orientações: 

29.1.  No 1.º CEB o titular de turma/professor de apoio assegurará a comunicação com o encarregado 

de educação da data de entrega dos materiais e procederá à recolha do trabalho realizado pelo 

aluno. 

29.2. No 2.º CEB o diretor de turma deve enviar para o email da direção o plano semanal/quinzenal, até 

às 12h00 de segunda-feira, cabendo a cada professor efetuar a recolha dos mesmos para a sua 

correção (semanalmente/quinzenalmente). 

30. No sentido de auxiliar na disponibilização/dinamização de materiais/atividades, enumeram-se algumas 

sugestões de ferramentas que pela sua relevância e facilidade de utilização, além daquelas que as editoras 

têm vindo a disponibilizar no âmbito dos manuais adotados, poderão ser integradas no Classroom: 

a) Drive (nuvem) – Partilhar recursos numa pasta podendo ser configurados os acessos. 

b) Classroom (uma ferramenta simples e fácil de usar que ajuda os professores a gerir atividades. Permite 

criar turmas, distribuir tarefas, atribuir classificações, enviar feedbacks e ver tudo num único lugar) 

c) Formulários do Google (construção de questionários que podem ser autocorretivos) 

d) Khan Academy (Conjunto de recursos para trabalhar conteúdos de matemática de forma autónoma e 

com orientação do professor – permite importar turmas do classroom) 

e) Padlet (Mural, equivale a um placard onde podem ser adicionados comentários e todo o tipo de 

recursos – aconselha-se a criação de murais com o email da turma) 

f) Kahoot (construção de questionários) 

g) Meet (criação de momentos síncronos com voz e imagem)  

Para quem opte pela turma no Google Classroom, aconselha-se a sua criação no mail institucional da turma 

ou do diretor/titular de turma, (com domínio aebenedita.pt). 

31. A operacionalização do disposto no n.º 5 regula-se pelos seguintes eixos: 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D. 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade. 

31.1. (Eixo 1) Devem ser definidos momentos de trabalho conjunto, à distância, organizando sessões 

síncronas (reuniões de ano ou conselhos de turma), com os docentes da turma dos alunos com 

medidas seletivas e adicionais, a fim de apoiar e adaptar as práticas inclusivas e o desenvolvimento 

de competências ao E@D, utilizando as plataformas de ensino e aprendizagem e os canais de 
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comunicação que os respetivos docentes de turma tiverem definido para o efeito. Assegurando o 

aconselhamento aos docentes, sobre estratégias e materiais passíveis de utilização na modalidade 

E@D, na planificação de trabalho individualizado e diferenciado, mobilizando para o efeito os 

recursos do CAA, dos CRTIC e dos CRI, por forma a assegurar que a comunicação e os recursos 

utilizados sejam acessíveis para todos os alunos e possam ir ao encontro das necessidades específicas 

de cada um, bem como ao contexto particular e extraordinário em que se encontram. 

31.2. (Eixo 2) Elaborar um plano de acompanhamento próximo e sistemático para os alunos que, por razões 

várias, enfrentam maiores fragilidades na aprendizagem, estabelecendo os canais de comunicação 

com os alunos e com as famílias e encarregados de educação, de modo a dar continuidade à sua 

participação no currículo e na aprendizagem, facilitando e estimulando a participação de cada um à 

distância e, assim, mantendo a interação social e os laços já criados, patente na elaboração de um 

plano de trabalho individualizado garantindo que as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

designadamente as definidas no Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), estão a ser implementadas 

considerando:  

(i) o respeito pelo isolamento social, utilizando com flexibilidade os momentos de interação 

online e off-line;  

(ii) a dinâmica familiar e exequibilidade das medidas, sem que tal constitua uma tarefa 

incomportável para as famílias;  

(iii) o ritmo de aprendizagem e capacidade de execução de cada aluno; 

(iv) o aconselhamento de formas de resolução e superação de dificuldades na participação e 

interação a distância 

31.3. (Eixo 3) Definir um plano de acompanhamento próximo e sistemático que assegure a comunicação 

aberta junto das famílias de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais e de alunos com 

necessidades de saúde especiais, tendo em consideração as expectativas dos próprios alunos e das 

famílias e apoiar as famílias sempre que se verificarem situações em que a gestão das emoções, 

decorrentes da situação de isolamento social, esteja a criar barreiras ao processo de aprendizagem e 

ao bem-estar do aluno, utilizando os canais de comunicação definidos e recorrendo ao serviço de 

psicologia (SPO). 

31.4. (Eixo 4) Deve ser assegurada a continuidade de atividades previstas nos planos de trabalho definidos 

nos RTP, por parte dos profissionais do CRI, do agrupamento e da Câmara Municipal de Alcobaça, 

designadamente ao nível das terapias, em estreita colaboração com as famílias, estabelecendo 

processos de intervenção que se considerem adequados, centrados nas especificidades, 

necessidades e nas circunstâncias do aluno/família/docentes. 



p.7 

32. O SPO elaborou plano específico anexo a este roteiro que estabelece como objetivos a promoção da 

literacia psicológica sobre o COVID-19, a psicoeducação e o reforço do valor pessoal, em articulação com 

as famílias e os docentes de educação especial. 

33. Para auxiliar na implementação do E@D, além da formação inicial, continuarão a ser criados momentos 

formativos à distância para apoiar na utilização das plataformas e ferramentas privilegiadas no E@D no 

Agrupamento. 

34. Este roteiro teve como base orientações emanadas pela DGEstE, assim como o estipulado no Decreto-Lei 

n.º 14-G/2020, de 13 de abril. 

35. O roteiro do ensino à distância na sua redação atual foi apresentado em Conselho Pedagógico de 06 de 

maio de 2020 e será divulgado junto da comunidade educativa. 

 

Benedita, 06 de maio de 2020 

 

O presidente do conselho Pedagógico, 
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