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1. Definição das estratégias de gestão e liderança
1.1. Ponto de partida
Este plano tem como objetivo definir a estratégia do Agrupamento de Escolas Michel
Giacometti, no desenvolvimento do ensino à distância.
Neste plano definimos as seguintes prioridades:
- garantir a equidade no acesso às aprendizagens de forma não presencial aos alunos
que não vão voltar à escola, no presente ano letivo;
- definir os circuitos de comunicação das várias estruturas do Agrupamento;
- definir o papel das várias estruturas na conceção e implementação do Plano;
- definir o modelo de organização do trabalho a realizar com os alunos no ensino à
distância, em conjugação com o #EstudoEmCasa;
- promover a entreajuda entre os docentes e entre os alunos;
- identificar metodologias de ensino favoráveis ao modelo a implementar;
- identificar os suportes tecnológicos a utilizar no apoio ao ensino à distância, tendo
em conta a experiência do Agrupamento;
- proporcionar aos docentes, momentos de capacitação para a utilização dos suportes
tecnológicos identificados;
- recorrer à equipa do PTE para o apoio à utilização dos meios tecnológicos.
1.2. Universalidade do Plano
Para garantir que todos os alunos tenham acesso a condições de aprendizagem por
meio do ensino à distância, serão implementadas as seguintes medidas:
a) identificar os alunos que não dispõem de equipamentos tecnológicos que permitam
acompanhar atividades à distância;
b) criar um banco de computadores para emprestar aos alunos identificados. Os
alunos a beneficiar destas medidas serão selecionados de acordo com os seguintes
critérios:
i) alunos que não disponham de nenhum equipamento, mas que disponham de acesso
à internet;
ii) famílias numerosas onde apenas exista como recurso o telemóvel;
iii) Maior distância da residência à escola.
c) identificar alunos que não disponham de acesso à internet;
d) assegurar que todos os alunos dispõem dos manuais escolares em casa.
Caso isso não aconteça, criar condições nas várias escolas para que os manuais sejam
distribuídos aos alunos;
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e) adequar as tarefas a enviar aos alunos em função dos recursos disponíveis e criar
alternativas para os alunos que não disponham de recursos tecnológicos e que para os
quais não tenha sido possível solucionar o problema;
f) adequar as tarefas ao nível de competência digital dos alunos;
g) adequar as tarefas ao grau de autonomia dos alunos envolvidos.
1.3. Identificação de parceiros de apoio à universalidade do Plano
Com vista a garantir as melhores condições de trabalho para todos, será importante
identificar os parceiros a envolver e o seu grau de participação:
Câmara Municipal de Sesimbra
- Solicitar o fornecimento de acesso à internet às famílias identificadas;
- Sugerir a cobertura de wifi em locais estratégicos que possibilitem o acesso a vários
alunos.
Re -TEC
- Solicitar o apoio no fornecimento de computadores a alunos carenciados.
1.4. Identificação do papel das várias estruturas do Agrupamento
1.4.1. Direção do Agrupamento
Deverá a Direção do Agrupamento:
- mobilizar parceiros disponíveis para colaborar no desenvolvimento do Plano;
- desencadear esforços no sentido de criar condições de acesso às atividades não
presenciais por todos os alunos;
- garantir suporte presencial entre a sede do Agrupamento e a comunidade, para a
resolução de problemas inadiáveis;
- definir e coordenar a implementação do plano de ensino à distância;
- desenvolver a articulação entre elementos da direção, promovendo reuniões
semanais.
1.4.2. Coordenadores de Departamento
Com o intuito de promover a partilha e a colaboração entre os docentes do
Agrupamento, cada coordenador de Departamento fica responsável por:
- realizar a agregação das partilhas de forma a promover a colaboração entre todos
os docentes do Departamento/Área Disciplinar;
- recorrer aos meios que considere mais expeditos e que facilitem uma partilha
organizada;
- definir orientações pedagógicas específicas para cada departamento;
- acompanhar ao nível pedagógico o desenvolvimento do Plano de Trabalho Semanal.
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1.4.3. Diretores de Turma/Professores Titulares de
Turma/Educadores/Coordenadores de Ciclo
a) Papel dos Diretores de Turma /Professores Titulares de Turma e Educadores:
- organizar e gerir o Plano de Trabalho Semanal da Turma em coordenação com o
#EstudoEmCasa, (caso se aplique);
- articular com os vários docentes do conselho de turma com vista à recolha de
informação sobre: o grau de participação dos alunos; o grau de concretização das
atividades pelos alunos; feedback dos alunos em relação às atividades realizadas;
plataformas que estão a ser utilizadas; modalidades de ensino utilizadas; dificuldades
técnicas dos alunos;
- dar a conhecer aos alunos e Encarregados de Educação os planos de trabalho
semanais;
- realizar contactos com os alunos e Encarregados de Educação, sempre que sejam
detetados, por parte dos alunos, problemas de participação nas atividades propostas;
- identificar situações de alunos que apresentem problemas com os recursos
tecnológicos e colaborar na definição de estratégias de solução das mesmas.
b) Papel dos Coordenadores de Ano/Ciclo:
- articular com a equipa de monitorização e avaliação e com os diretores de turma.
1.4.4. Conselho Pedagógico
Ao Conselho Pedagógico caberá:
- Verificar a coerência do #EstudoEmCasa, (caso se aplique), com o Plano de
Ensino@Distância;
- aprovar o Plano de Ensino à Distância;
- acompanhar a implementação/desenvolvimento do Plano de Ensino@Distância.
1.4.5. Equipa de apoio ao nível tecnológico
A equipa de apoio ao nível tecnológico PTE realizará apoio nas seguintes áreas:
- recuperação de equipamentos existentes, ou doados, para empréstimo aos alunos;
- definição de plataformas de suporte ao ensino à distância no Agrupamento de
Escolas Michel Giacometti;
- apoio técnico aos docentes e comunidade escolar, na utilização das plataformas
previamente selecionadas;
- produção de materiais de apoio para a utilização das plataformas de apoio;
- realização de momentos de formação para os docentes, tendo por base a utilização
pedagógica dos diversos recursos identificados;
- apoio individual a docentes sempre que necessário.
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1.4.6. Equipa de apoio ao nível pedagógico
A Equipa de apoio ao nível pedagógico é constituída pelos Coordenadores de
Departamento e Coordenadores de Ciclo/Nível/Ano e Conselho Pedagógico.
1.4.7. Equipa de Flexibilidade Curricular
Caberá à Equipa de Flexibilidade Curricular proceder ao acompanhamento dos
projetos/atividades que estejam a ser desenvolvidas por cada turma /ano de
escolaridade. Deverá a equipa reunir, pelo menos, uma vez por mês para delinear a
sua ação, articulando com os diretores de turma.
2. Estratégia e circuito de comunicação
2.1. Definição dos circuitos de comunicação
2.2.1. Direção do Agrupamento
- comunicará com os docentes do Agrupamento, via e-mail e/ou documentos
partilhados no Moodle;
- quando necessário, promoverá a realização de reuniões através de sessões síncronas
via MEET;
- procederá à agregação da informação a prestar aos docentes, em circulares
internas através dos representantes no Conselho Pedagógico;
- utilizará a Página do Agrupamento para afixar informações importantes para a
comunidade;
- utilizará a Página do Agrupamento para divulgação de trabalhos efetuados pelos
alunos;
- utilizará as redes sociais para a divulgação de informações à comunidade e
divulgação de boas práticas, com o intuito de manter a ligação entre os alunos e a
Escola.
2.2.2.

Diretores

de

turma/Professores

Titulares

de

Turma/Educadores

Comunicação com os Encarregados de Educação
O que deve ser comunicado aos E.E. :
- o Plano de Trabalho Semanal da Turma, podendo disponibilizar o Doc’s construídos;
- o feedback da participação dos alunos nas atividades propostas;
- auscultação dos problemas que possam ter surgido no desenvolvimento das
atividades.

Projeto Ensino à Distância do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti

Página 5

PROJETO ENSINO@DISTÂNCIA
Canais de comunicação:
É necessária a comunicação sistemática com os encarregados de educação, pelo
menos uma vez por semana, preferencialmente via e-mail, podendo também recorrer
ao telefone;
- criação eventual de grupos fechados no facebook, WhatsApp, Messenger, com os
pais e alunos, com o intuito de divulgar atividades realizadas e de manter a ligação
entre os alunos da turma e entre os alunos e a Escola.
Comunicação com os alunos
O que é importante comunicar:
- o Plano de Trabalho Semanal da Turma, podendo disponibilizar o Doc’s construídos;
- receber o feedback dos alunos, relativamente ao trabalho realizado;
- tomar conhecimento de eventuais problemas no acompanhamento do Plano de
Trabalho Semanal da Turma, por parte dos alunos;
- assuntos diversos da Direção de Turma.
Canais de comunicação
A comunicação com os alunos, deve realizar-se preferencialmente via grupos
fechados de, Classroom, Moodle. Contudo, quando se pretender uma comunicação
individualizada, usar o e-mail.
Comunicação com o Conselho de Turma
O que é importante fazer:
- construir com os restantes elementos do Conselho de Turma o Plano de Trabalho
Semanal da Turma em coordenação com o #EstudoEmCasa, respeitando a
periodicidade

e

duração

aconselhada

para

as

sessões

síncronas

e

de

acompanhamento;
- dar feedback ao Conselho de Turma de eventuais problemas ou constrangimentos
dos alunos na realização das tarefas propostas;
- receber feedback dos vários docentes, sobre a participação dos alunos nas tarefas
propostas, para poder informar os EE;
- tratar diversos assuntos relacionados com o funcionamento do Conselho de Turma.
Canais de comunicação:
A comunicação com os docentes do conselho de turma estabelecer-se-á através da
partilha de ficheiros (drive, Classroom, Meet) ou via e-mail quando necessária uma
comunicação individual.
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2.2.3. Docentes
Comunicação com os alunos (na educação pré-escolar e 1.º ciclo deve-se privilegiar
o envolvimento dos EE nas tarefas propostas).
O que é importante comunicar:
- as atividades propostas, de acordo com o horário semanal estabelecido em
Setembro, respeitando os conselhos de duração das sessões síncronas e assíncronas;
- dar feedback das tarefas realizadas pelos alunos.
Canais de comunicação :
- comunicação coletiva com a turma, via Classroom/Moodle organizada por disciplina
para a turma;
- realização de sessões síncronas via Hangouts, Meet, Moodle, ou outra, desde que
praticado por unanimidade do conselho de turma;
- comunicação individual via e-mail.
Para os alunos em que não seja possível a comunicação via plataformas digitais:
- identificar em cada caso qual a forma mais expedita para fazer chegar aos alunos o
Plano de Trabalho e as tarefas propostas, que têm de ser adaptadas aos recursos que
os alunos dispõem.
Educação Pré-escolar
Em complemento ao #EstudoEmCasa, a comunicação com os alunos deve ser
realizada preferencialmente com suporte vídeo, em direto ou gravado. O suporte da
divulgação deve ser aquele que as educadoras e pais se encontram mais
familiarizados. Devem fornecer diretivas de atuação aos encarregados de educação.
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3. MODELO DE ENSINO @ DISTÂNCIA
As metodologias de ensino desenvolvidas no Ensino à Distância devem ser apelativas e
mobilizadoras dos alunos para a ação. As metodologias de ensino à distância deverão
ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e fomentar
a auto-reflexão e o trabalho autónomo.
É importante que sejam desenvolvidas metodologias de ensino que promovam um
papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens. A mobilização dos alunos
para

as

aprendizagens

poderá

passar

pelo

desenvolvimento

de

projetos

interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias
disciplinas. Por exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questõesproblema, (PBL), estudos de caso, projetos, preparar atividades que promovam a
colaboração entre os alunos, entre outros.
Dever-se-á ainda promover a realização de atividades de carácter lúdico, que
fomentem o bem-estar emocional dos alunos, recorrendo ao envio de mensagens em
suporte vídeo, ou outras.
O processo de ensino à distância deve continuar a fomentar o desenvolvimento das
áreas de competências do Perfil dos Alunos. No Ensino à Distância adquire particular
relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. A título
exemplificativo, poderão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competências:
informação e comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e
criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente. A este
propósito, é de referir que o Ensino à Distância é uma modalidade que permite que
competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada
e articulada, através da diversificação de formas de trabalho.
Para os alunos que não têm recursos informáticos os professores enviam os
documentos necessários para a escola, na sexta-feira anterior ao Plano Semanal, que
devem ser impressos e disponibilizados na Portaria ou enviados por correio, para os
Encarregados de Educação.
3.1. Meios Tecnológicos do ENSINO @ DISTÂNCIA
Para a implementação do plano de Ensino à Distância terá como suporte base de toda
a organização as aplicações disponibilizadas pela G Suite for Education da Google e
Moodle. A opção por esta solução prende-se com o facto de serem as plataformas que
já anteriormente eram utilizadas pelos professores e alunos. Outro dos aspetos que
nos leva a suportar o nosso plano nestas aplicações é a sua grande compatibilidade
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com aparelhos com sistema operativo androide, o que para a maioria dos alunos é
uma vantagem, uma vez que alguns não dispõem de computador, mas podem
recorrer a outros equipamentos para realizar as tarefas propostas.
A adoção de outra solução deverá ter a unanimidade de todo o conselho de turma.
APPS a suportar o Plano de ENSINO @ DISTÂNCIA
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MOODLE:
O Trabalho é uma atividade Moodle que permite atribuir
como comentar um artigo ou enviar ficheiros até uma data
limite;
O Chat Moodle permite, através da digitação de texto, a
comunicação em tempo real entre participantes duma sessão
síncrona.
O Referendo é uma atividade Moodle onde os formadores
podem criar uma pergunta com opções para obterem a
opinião dos formandos. Ex. Qual a sua disciplina favorita?
O Fórum do Moodle permite diálogos assíncronos, ajudando
os formandos a esclarecer e desenvolver a sua compreensão
de um tema.
A Lição do Moodle permite criar e gerir um conjunto de
“páginas ligadas”. Cada página pode terminar com uma
pergunta que pode condicionar a progressão do formando.
O Glossário do Moodle que permite, com a colaboração de
todos, compilar os termos mais usados num curso e-learning.
Existem várias opções de representação, incluindo em lista,
enciclopédia, FAQ, dicionário e outras.
Questionário é uma atividade do Moodle que permite criar
vários tipos de questionários para avaliação ou para apoio aos
formandos. Para avaliações exigentes, os questionários
podem ter um tempo limite e as perguntas podem ser
aleatórias.
Os Recursos Moodle permitem incluir conteúdos num curso elearning como texto simples, ficheiros como imagens, vídeos
ou PDF’s, hiperligações. Permite ainda criar páginas HTML
(através de um editor incorporado no próprio do Moodle.
Videoconferência integrada semelhante a outras que
aplicações comuns.
A ferramenta calendário com todas as atividades e ainda
podemos agendar o atendimento virtual de maneira virtual ou
presencial;
Existe a possibilidade da criação de grupos, mesmo que com
pessoas externas ao curso, para ajudar com a disciplina.
A criação de disciplinas deve ser solicitada pelo professor,
após o registo na plataforma, para
webmastermichelgiacometti gmail.com
Google Classroom : O Google Classroom permite aos professores criar turmas,
distribuir tarefas, atribuir classificações das tarefas, enviar feedbacks e ver tudo num
único lugar. Sendo por este motivo a plataforma base no suporte à gestão das
atividades letivas das várias disciplinas. Para o efeito deve ser criada uma Classroom,
por disciplina para cada turma. Esta plataforma deve suportar também a gestão dos
conselhos de turma, apoiando por exemplo a organização dos planos semanais e a
comunicação entre os docentes.
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Hangouts Meet : permite a realização de videochamadas, plataforma de suporte à
realização de sessões síncronas, entre docentes e entre os docentes e alunos.
Gmail : Serviço de e-mail disponível para todos os docentes e alunos desde o 1º ciclo.
Deve ser utilizado para suportar a comunicação direta com alunos, encarregados de
educação e docentes.
Google Drive : A ferramenta para armazenar arquivos. Professores e alunos podem
partilhar arquivos rapidamente, convidando outras pessoas a visualizar, comentar e
editar.
Documentos, Folhas de cálculo e Apresentações:
Aplicações de suporte à construção de documentos com recurso ao processador de
texto, folha de cálculo e apresentações. Permitem a realização de trabalho
colaborativo, acompanhar a construção dos trabalhos e atribuir feedback aos mesmos
em tempo real. Existe a possibilidade de utilização destas as ferramentas off-line.
Formulários Google : Aplicação permite realizar inquéritos, questionários, testes,
agregando as respostas numa folha de cálculo tornando mais fácil a sua leitura.
Esta ferramenta também pode ser útil na recolha de feedback dos alunos. Sugere-se
a criação de um Doc’s para estabelecer o Plano semanal da turma.
Como meio de comunicação podem ser utilizadas outras plataformas, na
comunicação com os Encarregados de Educação, por se tornarem mais expeditas ou
com as quais os EE estejam mais familiarizados.
Poder-se-á também recorrer a outras aplicações para suporte pedagógico, desde que
devidamente identificadas nos planos semanais de trabalho e que constituam um
suporte específico para determinada atividade ou que já façam parte da prática
letiva.
3.2. Horários dos alunos
- Base: mancha horária da turma em coordenação com #EstudoEmCasa;
- Aulas Síncronas : realizar no mínimo uma sessão síncrona por disciplina/turma, no
entanto, recomenda-se que não se excedam os 50% da carga horária semanal de cada
disciplina; duração recomendada para cada sessão síncrona: 25’ a 30’ (1.º e 2.º
ciclos); 40’ (3.º ciclo); 50’ a 60’ (secundário) alternando momentos de exposição de
matéria com momentos de realização de trabalhos;
- Atividades assíncronas: não devem ultrapassar, juntamente com as síncronas, a
carga horária semanal atribuída à disciplina.
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3.3. Regime de assiduidade
- Nas sessões síncronas agendadas, há lugar ao registo de faltas no Plano de Trabalho
Semanal da Turma, justificáveis por comprovada falta de equipamento necessário.
- Nas sessões assíncronas, o controlo da execução/assiduidade é efetuado através da
entrega dos trabalhos/tarefas solicitados e registado no Plano de Trabalho Semanal
da Turma.
3.4. Conceção do Plano de Trabalho Semanal da Turma
O CT, sob a coordenação do DT, concebe o Plano de Trabalho Semanal da Turma
O que deve ter este plano:
- por disciplina: #EstudoEmCasa/sessões síncronas e/ou assíncronas; tarefas a
realizar, páginas do manual a consultar, onde pesquisar informação adicional;
- cada professor, no âmbito do trabalho desenhado, tendo em atenção o
#EstudoEmCasa, deve atribuir tarefas de aprendizagem com um tempo expectável de
realização semelhante ao das respetivas aulas, de acordo com as planificações de
aula anteriormente existentes e de acordo com os recursos a que os alunos têm
acesso;
- as tarefas devem indicar quais os recursos recomendados, os objetivos/produtos
esperados, o prazo para entrega da tarefa e o meio através do qual os estudantes
podem esclarecer dúvidas;
- no final, o professor deverá sempre dar feedback aos estudantes numa lógica de
avaliação formativa, referente à realização destas tarefas;
- as tarefas devem permitir o desenvolvimento das aprendizagens essenciais previstas
para a respetiva disciplina/ano de escolaridade;
- o Plano de Trabalho Semanal da Turma deverá incluir todas as atividades previstas
para a Formação em Contexto de Trabalho, transformada em prática simulada, (nos
cursos profissionais).
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3.4.1 Organização de outras atividades
a) Apoio ao Estudo APA/SE/:
- apoio aos alunos propostos na realização de tarefas constantes no Plano de
Trabalho Semanal da Turma para esclarecimento de dúvidas, não devendo ser
utilizado para implementar novas atividades;
- apoio ao nível da escrita, dos hábitos e métodos de estudo, da autonomia.
Deve haver referência ao papel do professor de apoio nas disciplinas em coordenação
com o professor titular, decorrente das decisões do CT/grupo de nível.
b) Projeto Tutorial Específico:
- o tutor deve acompanhar o desenvolvimento do percurso escolar dos alunos
envolvidos em articulação com o Diretor de Turma.
c) Preparação para Exames :
- deve constar no Plano de Trabalho Semanal da Turma e segue as normas das áreas
curriculares.
d) Coadjuvação:
- trabalho de articulação/planificação e elaboração de materiais em conjunto (email, Meet,...);
- na sessão onde está prevista a coadjuvação, o grupo turma poderá ser dividido,
para trabalho prático e esclarecimento de dúvidas (cada grupo com um docente);
outra alternativa pode passar pela aula onde existe coadjuvação ser de cariz prático
com o professor coadjuvante e a outra com o professor titular da turma.
e) DT1:
- será o espaço privilegiado para receber e dar feedback aos alunos sobre o
cumprimento do Plano de Trabalho Semanal da Turma (PTST);
- no PTST deve constar o DT1.
f) Flexibilidade Curricular:
- o Conselho de Turma deverá privilegiar a realização de trabalhos de investigação
com o contributo de análise de vertentes nas várias disciplinas, como forma de
desenvolver, nos alunos competências que constam no Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória;
g)

Formação em

Contexto

de

Trabalho

(Prática

Simulada),

nos

cursos

profissionais:
- a Formação em Contexto de Trabalho será desenvolvida sob a forma de Prática
Simulada;
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- o docente deverá articular com as entidades os procedimentos com vista a
formalizar esta via de ensino para que os alunos possam concluir as horas
estipuladas;
- deverão ser planeadas, com as entidades de estágio, as atividades de acordo com o
perfil de competências do aluno e, no caso do ano terminal, com os conteúdos
relativos à Prova de Aptidão Profissional. O trabalho desenvolvido será apresentado
síncrona ou assincronamente.
h) Plano de Trabalho para alunos com medidas seletivas e adicionais
- Para os alunos com medidas seletivas:
O professor de Educação Especial articula com o(s) professor(es) da turma na
adaptação das tarefas e dos materiais elaborados às especificidades de cada aluno.
Deverá ser realizado um esquema semanal dos tempos de apoio direto de forma a
garantir a rotina de trabalho com os alunos, sendo a articulação com os professores
realizada na componente não letiva.
- Para os alunos com medidas adicionais:
Os docentes deverão selecionar e trabalhar as competências previstas no plano
curricular definido no Programa Educativo Individual. A distribuição de atividades
deve ser estruturada de forma a que um docente de educação especial fique
responsável pela sessão de um dia.
Deverão ser dadas orientações para a execução de tarefas simples com o apoio do
encarregado de educação.
O docente de Educação Especial será responsável pela elaboração do Plano de
Trabalho Semanal, para cada aluno, tendo de fazer acompanhamento por
telefone/plataformas, ou outro método de comunicação mais adequado ao perfil do
aluno, constituindo-se como figura de referência para o aluno e para o conselho de
turma respetivo.
- Em relação às terapias, deve haver articulação com o CRI no sentido de se darem
algumas orientações na realização de atividades .
4 - Acompanhamento e Avaliação do Projeto
O acompanhamento e avaliação do projeto ficará a cargo da Equipa de AutoAvaliação de Escola, em articulação com os Coordenadores de Departamento e
Coordenadores de Ciclo/Ano/Nível que recolhem informação necessária junto dos
Diretores de Turma, que terá por base os seguintes indicadores:
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a) Indicadores de qualidade:
- grau de satisfação dos docentes com a implementação do plano;
- grau de satisfação dos pais e encarregados de educação;
- grau de satisfação dos alunos.
b) Indicadores de quantidade:
- taxa de concretização das tarefas por disciplina (alunos com acesso a meios
tecnológicos);
- taxa de concretização das tarefas por disciplina (alunos sem acesso a meios
tecnológicos).
No final do 1º mês de ensino à distância, deve existir uma primeira recolha de dados
cujos resultados deverão ser apresentados no final da semana seguinte.
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