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Plano do Ensino à Distância 
 

O Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, à semelhança de todas as escolas do país confrontou-se, 

com a necessidade de encerramento das atividades letivas e não letivas, desde o dia 16 de março do 

presente ano. 

Estando a quinze dias da conclusão do 2º período letivo, optámos por concluir as atividades 

programadas utilizando os meios de que dispúnhamos e privilegiando aqueles que já eram utilizados 

livremente pelos docentes. 

O trabalho assim desenvolvido, tendo em conta as orientações da Direção, cumpriu os objetivos 

propostos e a grande maioria dos alunos realizou os trabalhos enviados pelos docentes. 

Perante a possibilidade do encerramento das escolas se prolongar por tempo ainda por determinar, 

torna-se necessário a elaboração de um Plano que, de modo mais coordenado e articulado, possa 

organizar o trabalho com as turmas e os alunos. 

 

Há a necessidade de: 

 Estabelecer o modelo de ensino à distância do Agrupamento. 

 Definir as estratégias de gestão. 

 Criar estruturas de coordenação do Plano. 

 Redefinir o papel de todos os intervenientes. 

 Desenhar a estratégia e circuito de comunicação 

 Elaborar meios de monitorização e avaliação. 

 

Modelo de Ensino à Distância do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas Eça de Queirós abrange crianças da educação pré-escolar, alunos do 1º, 2º 

e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário e ensino profissional e é ainda promotor de um Centro 

Qualifica, para o qual existem orientações específica emanadas pela ANQEP. 

O universo dos alunos para quem trabalhamos exige respostas diferenciadas neste desafio de ensino à 

distância. 

No entanto, parece-nos necessário que todo o trabalho, com qualquer grupo ou turma, se faça através 

de uma única plataforma. Assim, foi nossa decisão que utilizaremos a plataforma TEAMS, uma vez que 

a mesma já faz parte do quotidiano de muitos professores e alunos. 

 

Para podermos utilizar a referida plataforma é necessário: 

 Criar endereços de correio eletrónico para todos os alunos 

 Realizar sessões de formação para os docentes sobre a plataforma. 

 Constituir “salas de aula” para cada grupo do pré-escolar, turma do 1º ciclo e disciplina nos 2º, 

3º ciclos, ensino secundário e ensino profissional. 

 Criar um espaço para o educador/professor titular de turma/diretor de turma poder “arquivar” 

os Planos de Trabalho Semanais.  
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 Realizar sessões com todos os docentes para divulgação das potencialidades da plataforma e 

divulgação das inúmeras ferramentas que estão ao dispor das escolas. 

 Comunicar aos Encarregados de Educação o Plano de Ensino à Distância do Agrupamento. 

 Calendarizar sessões síncronas, com a duração máxima de 30 minutos: 

o Na educação Pré-Escolar, as sessões acorrerão três vezes por semana, tendo a duração 

de 15 minutos. 

o No 1º ciclo, as sessões serão diárias e cada sessão terá a duração de 30 minutos. 

o Nos 2º e 3º ciclos é reservada uma sessão para cada disciplina e duas para Português e 

Matemática. Cada sessão terá a duração de 30 minutos. 

o No Ensino Secundário reforça-se o contacto síncrono nas disciplinas de exame, com duas 

sessões semanais. As restantes disciplinas terão uma sessão por semana. Cada sessão 

terá a duração de 30 minutos. 

o No Ensino Profissional, seguem-se as orientações do Ministério e reforça-se a 

necessidade de conclusão das Unidades previstas. 

 

A distribuição e horário das sessões síncronas encontram-se no ANEXO I 

 

“Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem através da 

televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na TDT, por cabo e por satélite. A emissão do 

#EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 

20 de abril. Durante a próxima semana, as escolas prepararão as formas de utilizar este recurso, recebendo 

antecipadamente informação detalhada sobre os conteúdos e atividades a difundir.” 
In Documento enviado pela Dgeste -Decreto-Lei aprovado no Conselho de Ministros Suspensão das atividades letivas presenciais – 3.º período – 10/04/2020 
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Estratégias de gestão e liderança 

A gestão de todo este processo envolve todos os docentes de modo articulado e devidamente 

coordenado.  

 Funcionamento e Coordenação do Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Papel dos vários atores 

 

A participação dos diversos atores exige a adequação das competências de cada um, adaptando a sua 

prática às condicionantes atuais. 

 

Pré-Escolar 

 

O papel dos educadores titulares na sua relação com o grupo 
 

Sessões síncronas 

As sessões síncronas devem ocorrer conforme os horários que se encontram no ANEXO I. 
 

Direção 

Coordenação 

Pedagógica 

Apoio 

Tecnológico 

Coordenadores de 
departamento 
Coordenadores de DT 
Coordenadores de Curso EP 
Responsável pelo grupo do 
Apoio Tecnológico 

 

Representante 

da disciplina 

TIC 

Dois docentes 

Grupo  grup 

Professores/educadores 

titulares de turma/grupo 

Docentes 

Diretores de Turma 

 

Diretores de Turma 
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Os objetivos destas sessões são: 

 Manter o contacto regular com as crianças, minimizando os impactos desta interrupção na 

relação afetiva/pedagógica. 

 Orientar crianças na realização das atividades propostas. 

 Reafirmar as diversas formas de comunicação que se usarão durante o período da interrupção 

das aulas. 

Trabalho assíncrono 

Este trabalho consiste num conjunto de propostas que permitam à criança desenvolver atividades de 

forma autónoma, individual, mobilizando-as para a execução das tarefas propostas mas, 

fundamentalmente, para o seu desenvolvimento pessoal e social. 
 

Todo esse trabalho deverá constar no Plano de Trabalho semanal, que consta como ANEXO II. 

 

O papel do educador titular de grupo 
 

O papel do educador de grupo revela-se como fundamental para a articulação de todo o trabalho a 

desenvolver com as crianças do grupo. Assim, cabe ao educador titular de grupo: 

 Comunicar aos Encarregados de Educação a dinâmica das atividades à distância. 

 Informar as crianças de como irão funcionar as atividades à distância. 

 Realizar atividades de caráter mais lúdico e prático. 

 Aferir o desenvolvimento do Plano de Trabalho Semanal e alterar situações cuja implementação 

não esteja a funcionar devidamente.  

 Organizar a integração de todas as áreas de conteúdo no Plano de Trabalho semanal.  

 Assegurar que o contacto e envio de trabalhos se fará com todas as crianças do grupo, 

nomeadamente com as crianças sem acesso a net. 

 Manter a comunicação com os Encarregados de Educação do seu grupo, através de email, 

responsabilizando-se por responder às questões levantadas no dia reservado no seu horário para 

atendimento. O contacto com os EE é da exclusiva competência dos Educadores Titulares de 

Grupo. 

 

1ºCiclo do Ensino Básico 

 

O Papel dos docentes do 1ºCiclo na sua relação com a turma 

 

Sessões síncronas 

As sessões síncronas devem decorrer conforme os horários que se encontram no ANEXO I. 
 

Os objetivos destas sessões são: 

 Manter o contacto regular com os alunos, minimizando os impactos desta interrupção na relação 

afetiva/pedagógica, visto que a continuidade da relação pedagógica é fundamental para o 

equilíbrio do processo de aprendizagem, 
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 Orientar os alunos na realização dos trabalhos que serão propostos nas diferentes componentes 

do Currículo, através de comunicações variadas que suportarão as tarefas propostas. 

 Rever e consolidar as aprendizagens. 

 Reafirmar as diversas formas de comunicação que se usarão na modalidade de ensino à 

distância. 

 

Trabalho assíncrono 

Este trabalho consiste num conjunto de propostas que permitam ao aluno desenvolver atividades de 

forma autónoma, individual ou em grupo, mobilizando-os para as aprendizagens, para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, para a execução das tarefas propostas. 

As propostas de trabalho deverão referir o tempo de duração para a sua realização e o prazo para a 

entrega. 
 

Todo esse trabalho deverá constar no Plano de Trabalho semanal, que consta como ANEXO II  

 

 

O papel do Professor Titular de Turma 
 

O papel do Professor Titular de Turma revela-se como fundamental para a articulação de todo o trabalho 

a desenvolver com os alunos da turma. Assim, cabe ao Professor Titular de Turma: 

 Comunicar aos Encarregados de Educação a dinâmica das atividades à distância. 

 Informar os alunos de como irão funcionar as atividades à distância. 

 Aferir o desenvolvimento do Plano de Trabalho de Turma semanal e as dificuldades que os alunos 

sintam em relação ao Plano. 

 Alterar as situações cuja implementação não esteja a funcionar devidamente.  

 Organizar a integração de todas as componentes do currículo no Plano de Trabalho semanal.  

 Promover e organizar a participação de todas as disciplinas no Plano de Trabalho semanal (1ºe 

2ºanos: oferta complementar – inglês; 3º e 4ºanos: inglês curricular e oferta complementar-TIC). 

 Assegurar que o contacto e envio de trabalhos se fará com todos os alunos da turma, 

nomeadamente com os alunos sem acesso a net. 

 Manter com os professores envolvidos (oferta complementar, Inglês curricular, Coadjuvação no 

caso dos 1º e 3ºanos, Apoios Educativos e/ou Ensino Especial), no trabalho da turma, canais de 

comunicação regulares. 

 Manter a comunicação com os Encarregados de Educação da sua turma, através de email, 

responsabilizando-se por responder às questões levantadas no dia reservado no seu horário para 

atendimento. O contacto com os EE é da exclusiva competência dos Professores Titulares de 

Turma. 

 

O Papel do Coordenador do Departamento Curricular do 1ºCiclo 
 

O Coordenador do Departamento Curricular do 1ºCiclo assegurará a lógica do trabalho por ano/ciclo, 

em estreita colaboração com os respetivos Professores Titulares de Turma. 
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 Veicular as orientações dos grupos de Coordenação Pedagógica e Apoio Tecnológico e os 

Professores Titulares de Turma. 

 Transmitir as opiniões e dificuldades dos Professores Titulares de Turma aos grupos de 

Coordenação pedagógica e Apoio Tecnológico. 

 Coordenar os Planos de Trabalho de Turma entre as várias turmas do ano/ciclo. 

 Verificar o cumprimento da elaboração dos Planos de Trabalho de cada turma. 

 Fazer chegar as orientações emanadas dos grupos de Coordenação Pedagógica e Apoio 

Tecnológico aos Professores Titulares de Turma. 

 

O Papel dos docentes dos 2º, 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino 

profissional na sua relação com a turma 

 

Sessões síncronas 

As sessões síncronas devem decorrer conforme os horários que se encontram em ANEXO I. 

 

Os objetivos destas sessões são: 

 Manter o contacto regular com os alunos, minimizando os impactos desta interrupção na relação 

afetiva/pedagógica. 

 Orientar os alunos na realização dos trabalhos que serão propostos para cada disciplina. 

 Rever e consolidar as aprendizagens. 

 Reafirmar as diversas formas de comunicação que se usarão durante na modalidade de ensino à 

distância. 

 

Trabalho assíncrono 

Este trabalho consiste num conjunto de propostas que permitam ao aluno desenvolver atividades de 

forma autónoma, individual ou em grupo, mobilizando-os para as aprendizagens, para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, para a execução das tarefas propostas. 

As propostas de trabalho deverão referir o tempo de duração para a sua realização e o prazo para a 

entrega. 

Todo esse trabalho deverá constar no Plano de Trabalho semanal, que consta como ANEXO II. 

 

O Papel do Diretor de Turma 

 

O papel do Diretor de Turma revela-se como fundamental para a articulação de todo o trabalho a 

desenvolver com os alunos da turma por todo o Conselho de Turma. Assim, cabe ao DT: 

 Comunicar aos Encarregados de Educação a dinâmica das atividades à distância. 

 Informar os alunos de como irão funcionar as atividades à distância. 

 “Reunir” semanalmente com a turma, de forma síncrona, conforme consta do Horário, de modo 

a poder aferir o desenvolvimento do Plano Semanal e as dificuldades que os alunos sintam em 

relação ao Plano. 
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 Propor a correção das situações cuja implementação não esteja a funcionar devidamente.  

 Organizar a participação de todas as disciplinas no Plano de Trabalho semanal.  

 Assegurar que o contacto e envio de trabalhos se fará com todos os alunos da turma, 

considerando também com os alunos sem acesso a net. 

 Manter com o CT canais de comunicação regulares. 

 Fazer chegar as orientações emanadas dos grupos de Coordenação Pedagógica e Apoio 

Tecnológico. 

 Manter a comunicação com os Encarregados de Educação, através de email, responsabilizando-

se por responder às questões levantadas no dia reservado no seu horário para atendimento. O 

contacto com os EE é da exclusiva competência dos Diretores de Turma. Os restantes docentes 

do CT não deverão estabelecer contactos diretos com os Encarregados de Educação. 

 

O Papel dos Coordenadores dos Diretores de Turma 

 

Os coordenadores dos DT’s assegurarão a lógica do trabalho por ano/ciclo, em estreita colaboração com 

os respetivos DT’s. 

 Veicular as orientações dos grupos de Coordenação Pedagógica e Apoio Tecnológico e os DT’s; 

 Transmitir as opiniões e dificuldades dos Dt’s aos grupos de Coordenação pedagógica e Apoio 

Tecnológico. 

 Coordenar os Planos entre as várias turmas do ano/ciclo.  

 Verificar o cumprimento da elaboração dos planos para cada turma. 

 

O Papel dos Coordenadores de Departamento 

 

Os Coordenadores de Departamento deverão:  

 Definir, com os Representantes das diversas disciplinas e os conteúdos 

programáticos/aprendizagens essenciais que deverão ser abordados nas sessões com os alunos. 

 Articular com os Representantes das diversas disciplinas e os instrumentos e ferramentas a 

utilizar. 

 Orientar para o trabalho em equipa por parte dos docentes da mesma disciplina. 

 Criar um modelo de monitorização e avaliação das atividades. 

 Adaptar os critérios de avaliação, considerando a monitorização e avaliação das atividades à 

distância. 

 

O Papel da Equipa de Educação Especial 

 

Os docentes da Educação Especial continuarão a prestar o apoio habitual, articulando com o 

educador/professor titular de turma e com o diretor de turma, as sessões síncronas e o trabalho 

assíncrono de cada um dos envolvidos e do próprio professor de apoio, garantindo a continuação e a 

qualidade do trabalho anteriormente realizado.  
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O Papel da Coordenação Pedagógica do PE@D 

 

O grupo que compõe a Coordenação Pedagógica do Plano tem por missão  

 Articular toda a intervenção e comunicação entre os docentes, os alunos e encarregados de 

educação, no sentido de facilitar o trabalho a desenvolver pelos docentes.  

 Disponibilizar sítios de trabalho educativo à distância. 

 Garantir a qualidade pedagógica dos Planos de trabalho das turmas e a sua ligação ao Plano 

Estratégico do Agrupamento. 

 Monitorizar e avaliar o Plano de Ensino à Distância. 

 

O Papel do grupo de Apoio Tecnológico do PE@D 

 

Cabe a este grupo: 

 Apoiar os docentes, alunos e encarregados de educação na utilização da plataforma TEAMS, bem 

como de outras ferramentas digitais a usar nas atividades síncronas e assíncronas. 

 Realizar as reuniões de formação necessárias para o bom funcionamento do Plano. 

 

O Papel da Direção 

 

A direção do Agrupamento tem como função: 

 Coordenar todo o trabalho desenvolvido. 

 Dar orientações sobre o Plano, os horários de contacto, os Planos de Trabalho e sua execução. 

 Adaptar o Plano às orientações que receber fase ao desenvolvimento da pandemia. 

 Adequar o Plano às orientações do Ministério que decorram após a apresentação do mesmo. 

 Mobilizar os recursos existentes para garantir os meios tecnológicos (computadores, acessos à 

net, etc….) aos alunos que não os possuam. 

 Divulgar e explicitar o Plano de Ensino à Distância do Agrupamento junto dos Encarregados de 

Educação. 

 Comunicar aos encarregados de educação todas as alterações a este Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Estratégia e circuito de comunicação 

 

O Plano de Ensino à Distância do Agrupamento exige a definição de circuitos de comunicação entre os 

vários participantes. 

 

Assim: 

A primeira linha de comunicação e para a qual estão definidos os meios de comunicação, Teams, 

endereço eletrónico, é a que se estabelece com os alunos. O educador, o professor titular de turma, os 

professores do Conselho de Turma e o Diretor de Turma deverão seguir o esquema abaixo. 

 

 
 

A segunda linha de comunicação, entre a turma (educadores/professores titulares e os docentes do CT) 

e os Encarregados de Educação, far-se-á exclusivamente através do Diretor de Turma. 

Na educação Pré-Escolar e 1º ciclo, será o respetivo educar/professor que comunicará com Os EE. 

Para os restantes ciclo e ensino secundário e profissional, qualquer questão, informação ou 

comunicação deverá ser dirigida ao DT que a transmitirá aos respetivos destinatários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos

Professores

DT

Encarregado 

Educação 

Educador/Professor 

Titular 

Diretor de Turma 
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A terceira linha de comunicação, entre os docentes e o grupo de Apoio Tecnológico far-se-á de forma 

direta, através de uma sala criada no TEAMS, sempre que seja necessário resolver alguma dificuldade 

técnica ou alguma questão relacionada com a utilização das ferramentas de atividades com os alunos. 

 

A quarta linha de comunicação, entre o grupo de Coordenação Pedagógica e os docentes far-se-á pelos 

circuitos habituais: 

 Coordenador de Departamento/Docentes 

 Coordenador dos DT’s/DT’s. 

 

A quinta linha de comunicação, da responsabilidade da Direção, utilizará os meios habituais de 

comunicação com os docentes e não docentes. 

Por último, a comunicação com toda a comunidade escolar, com as autarquias e com os diversos 

serviços do Ministério da Educação, far-se-á, usando os meios habituais, pela Direção. 

 

Importa reforçar a comunicação através da Página da Internet do Agrupamento, do Facebook, do 

Instagram, publicando toda a informação disponível e atualizada.  
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Monitorização e avaliação. 

 

O presente Plano será alvo de constante monitorização e avaliação pelo grupo de Coordenação 

Pedagógica, que se organizará em pequenos grupos, realizando para o efeito: 

 

 Inquéritos aos alunos 

 Inquéritos aos docentes 

 Inquéritos aos Encarregados de Educação 

 Levantamento das taxas de concretização das tarefas propostas 

 Acompanhamento das dificuldades de acesso por mau funcionamento e/ou ausência dos meios. 

 Relatórios parcelares 

 Relatório final 

 

Apoio aos alunos e professores sem computador ou ligação à internet 

 

De acordo com o levantamento efetuado pelos Educadores, Professores Titulares de Turma e Diretores 

de Turma, existem no Agrupamento 35 alunos sem computador/tablet e 27 sem ligação à internet. 

Por decisão da Direção serão cedidos temporariamente tablets a todos os alunos, mediante a assinatura 

de um documento de cedência temporária, pelos Encarregados de Educação. 

Igual procedimento se estenderá aos docentes que o solicitarem por não possuírem computador. 

 

No que se refere à ligação à internet, aguardamos soluções por parte da autarquia e da tutela.  
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ANEXO I 

HORÁRIOS DAS SESSÕES SÍNCRONAS 
 

Pré-escolar      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/10.15 JI  JI  JI 

 

1º ciclo      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14.00/15.00 

4º ano 4º ano 4º ano 4º ano 4º ano 

3º ano 3º ano 3º ano 3º ano 3º ano 

15.00/16.00 

2º ano 2º ano 2º ano 2º ano 2º ano 

1º ano 1º ano 1º ano 1º ano 1º ano 

16.00/16.30 Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ.  
Os horários mais específicos das sessões síncronas dos Apoios (Ed. Esp) serão combinados entre os docentes e os alunos 

envolvidos, cumprindo plano que faz parte deste documento. 

 

2ºciclo      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

16.00 
Port/HGP - 5ºano 
 

Port/HGP - 6ºano 
 

Port/HGP - 5ºano 
 

Port/HGP - 6ºano 
 

Cid - 5º ano 
TIC - 6º ano 

16.45 

Ing. - 6º ano  
EMus - 5º ano 
 

Ing. 5º ano 
Mat/CN – 6º ano 
 

EVT - 6º ano 
 
 

EVT - 5º ano 
Mat/CN – 6º ano 
 

Cid - 6º ano 
TIC- 5º ano 
 

17.30 
Ed. Fis-6º ano 
EMRC- 5º 

Mat/CN - 5º ano 
 

Ed. Fís.-5ºano 
EMRC 6º 

Mat/CN - 5º ano 
EMus- 6º ano DT 

17.45 Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ.  
Os horários mais específicos das sessões síncronas dos Apoios (Ed. Esp.) serão combinados entre os docentes e os alunos 

envolvidos, cumprindo plano que faz parte deste documento. 
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3º ciclo 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.30/10.00 EV- 9º ano Geog. 7º ano EV. 8º ano CN - 7º ano CFQ - 7º ano 

 CN - 8º ano Port - 8º ano CFQ - 9º ano CFQ - 8º ano Geog. - 8º ano 

 Hist - 7º ano Mat – 9º ano Port – 7º ano Hist - 9º ano Mat - 9º ano 

10.15/10.45 Port - 9º ano CN - 9º ano Cid - 7º ano Port - 8º ano EF – 7º ano 

 Mat - 7º ano Port – 7º ano Mat -8 º ano Mat - 7º ano Mat - 8º ano 

 Cid – 8º ano EF - 8º ano Port - 9º ano ING – 9º ANO CID – 9º ANO 

11.00/11.30 EV – 7º ano Ing – 7º ano Hist – 8º ano 
Franc/Esp – 7º 
ano DT 

 TIC- 8º ano 
Fran/Esp – 8º 
ano 

Fran/Esp – 9º 
ano Ing – 8º ano  

 EF – 9º ano 
Geog – 9º 
ano TIC- 7º ano TIC -9º ano 

 
 

11.45/12.15 

  EMRC- 7º EMRC- 8º EMRC- 9º  

12.30 Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ. Apoios Educ.  
Os horários mais específicos das sessões síncronas dos Apoios (Ed. Esp.) serão combinados entre os docentes e os alunos 

envolvidos, cumprindo plano que faz parte deste documento. 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

10º ano      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14.30/15.00 Ing. Mat. A/ Hist. Bio. Port. Mat. A/ Hist. 

15:00/15:30      

15:30/16:00 Port. 
G.D./Econ./ Esp. 
I,C E.F. F.Q./ Geo. A MACS 

16.00/16.30      

16.30/17.00  Fil.  PLNM DT 

 
11º ano      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14.30/15.00 Port. Mat. A/ Hist. Esp. I,C/ G. D. PLNM Mat. A/ Hist. 

15:00/15:30      

15:30/16:00 G.D./Econ./MACS F.Q./ Geo. A Bio./MACS/Econ. F.Q./ Geo. A Bio./Esp. I,C 

16.00/16.30      

16.30/17.00 Fil. Ing. E.F. Port. DT 
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12º C1      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/11.00 Port. Mat. A Psic. B Mat. A Port. 

11.00/11:30 Mat. A Ing. EF Port. Fís. 

11.30/12:00 Mat. A Bio.  Port. DT 

      

12º C2      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/11.00 Mat A Port. Port.  Psic. B 

11.00/11:30 Port. Ing. Mat. A Mat. A EF 

11.30/12:00 Port. Bio. Mat. A Mat. A DT 

      

12º E      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/11.00  Port. Mat. A Mat. A Mat. A 

11.00/11:30 Port. Econ. C Port. Soc. Geo. C 

11.30/12:00 Port. EF Port.  DT 

      
      

12º H1      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/11.00 Hist. Port. Hist. Port. Hist. 

11.00/11:30 Port. EF Psic. B Soc. Geog. C 

11.30/12:00 Port. Bio.   DT 

      

12º H2      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10.00/11.00 Port. Hist. Port. Hist. Port. 

11.00/11:30 Hist. Ing. Psic. B EF Soc. 

11.30/12:00 Hist.    DT 
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Ensino Profissional 

1º ano      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14.30/15.00 Port. F. Tecnologica Física Port. TIC. 

15:00/15:30 F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica A. I. 

15:30/16:00 F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica Ing./ Esp. Psic./Mat. 

16.00/16.30 Ing./ Esp. H.C.A. E.F. F. Tecnologica DT 

 

2º ano      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

15:30/16:00 Port. F. Tecnologica Física/Econ. Port.  
16:00/16:30 F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica A. I. 

16.30/17.00 F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica Mat. Psic./Mat. 

17.00/17.30 Ing./ Esp. H.C.A. E.F. F. Tecnologica DT 

 

3º ano      

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14.30/15:00  Mat.  Mat. Psic. 

15:00/15:30  F. Tecnologica F. Tecnologica Ing. F. Tecnologica 

15:30/16:00 F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica 

16.00/16.30  F. Tecnologica F. Tecnologica F. Tecnologica DT 
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ANEXO II  

PLANO DE TRABALHO DE GRUPO – PRÉ ESCOLAR 

 

2019/2020 PLANO DE TRABALHO DE GRUPO PRÉ ESCOLAR 
 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10h00-10h15 

Deverá ser preenchido 
pela educadora 

CONTACTO PELO 

MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pela educadora 

Deverá ser preenchido 
pela educadora 

CONTACTO PELO 

MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pela educadora 

Deverá ser preenchido 
pela educadora 

CONTACTO PELO 

MICROSOFT TEAMS 
 

 

A Educadora Titular de Grupo é responsável pelo preenchimento do Plano de Trabalho do seu grupo. Deverá, 

no fim da semana anterior à que reporta, ser enviado para a Coordenadora de Departamento e ser disponibilizado 

no Microsoft Teams, no espaço reservado ao seu grupo. 

 ESCOLA __________________________________  

Semana de ____/____/2020 a ____/____/2020 

Áreas de conteúdo Atividade 

____________ 

(Deverá ser preenchido pela 

educadora) 

___/___/2020 

 

____________ 

(Deverá ser preenchido pela 

educadora) 

___/___/2020 

 

____________ 

(Deverá ser preenchido pela 

educadora) 

___/___/2020 

 

____________ 

(Deverá ser preenchido pela 

educadora) 

___/___/2020 

 

____________ 

(Deverá ser preenchido pela 

educadora) 

___/___/2020 
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PLANO DE TRABALHO DE TURMA – 1ºCICLO 

 

 

 

 

O Professor Titular de Turma é responsável pelo preenchimento do Plano de Trabalho da sua turma. Deverá 

estar completo no final da quinta-feira anterior à semana a que se reporta, ser enviado para a Coordenadora de 

Departamento e ser disponibilizado no Microsoft Teams, no espaço reservado à turma. 

 

 ESCOLA __________________________________  

2019/2020 PLANO DE TRABALHO DE TURMA __º ANO 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h00-14h30 

Deverá ser preenchido 

pelo professor 

CONTACTO PELO 
MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pelo professor 

CONTACTO PELO 
MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pelo professor 

CONTACTO PELO 
MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pelo professor 

CONTACTO PELO 
MICROSOFT TEAMS 

Deverá ser preenchido 

pelo professor 

CONTACTO PELO 
MICROSOFT TEAMS 

Semana de ____/____/2020 a ____/____/2020 

Componentes do 
currículo 

Tema/Conteúdo 
Recursos 

necessários 
Práticas essenciais de 

aprendizagem 
Tempo de 
realização 

____________ 

(Deverá ser preenchido pelo 

professor) 

___/___/2020 

    

____________ 

(Deverá ser preenchido pelo 

professor) 

___/___/2020 

    

____________ 

(Deverá ser preenchido pelo 

professor) 

___/___/2020 

    

____________ 

(Deverá ser preenchido pelo 

professor) 

___/___/2020 

    

____________ 

(Deverá ser preenchido pelo 

professor) 

___/___/2020 
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PLANO DE TRABALHO DE TURMA – 2º E 3ºCICLOS DO ENSINO BÁSICO / ENSINO SECUNDÁRIO 

 

2019/2020 PLANO DE TRABALHO DE TURMA  ____º ANO 
 

 

 

O Diretor de Turma deverá providenciar o preenchimento do Plano por todos os intervenientes. Deverá estar 

completo no final da quinta-feira anterior à semana a que se reporta, de modo a que possa ter conhecimento 

do mesmo no momento destinado à sessão que o DT promove com os alunos da sua direção de turma. 

O plano ficará disponível no Teams, no espaço reservado à turma, de acesso reservado aos docentes. 

 

 ESCOLA __________________________________  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

      

      

      

Semana de ____/____/2020 a ____/____/2020 

Disciplinas Tema/Conteúdo 
Recursos 

necessários 
Práticas essenciais de 

aprendizagem 
Tempo de 
realização 
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ANEXO III 

Departamento de Educação Especial 

JI e 1º Ciclo Parque das Nações 

Escola Turma Prof. Titular /Prof. Ed. Especial 

Tempos 

semanais 

online 

Forma / Ferramenta de trabalho 

PN JI1 Graça Azevedo + Ana Neto A definir Aluno acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com educadora 

PN 3A Jacinta Oliveira + Ana Neto A definir Em colaboração com a educadora, prof Ed 
Especial irá enviar sites e materiais aos 
pais 

PN 4A Paula Sepúlveda + Ana Neto 2x/20 min Teams + envio materiais + colaboração 
com professora titular 

PN 4A Paula Sepúlveda + Ana Neto 1x/20min Teams – acompanhamento de tarefas 

PN 3C Wanda Cleto + Carla Antunes 0 Aluna acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com a 
professora titular. 

PN 4B Délia Metello + Carla Antunes 0 Aluna acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com a 
professora titular. 

 

Departamento de Educação Especial 

1ºCiclo Vasco da Gama 

Escola Turma Prof. Titular /Prof. Ed. Especial 

Tempos 

semanais 

online 

Forma / Ferramenta de trabalho 

VG 2A Patrícia Vicente + Amália 
Bento 

2x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 2A Patrícia Vicente + Amália 
Bento 

2x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 2B Ana Rita Aleixo + Alina Parente 2x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 2B Ana Rita Aleixo + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 3A Vanda Vilela + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 3A Vanda Vilela + Ana Neto 1x/20min Teams + envio tarefas 

VG 3B Ana Paula Gomes + Carlos 
Janardo 

2x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 3B Ana Paula Gomes + Alina 
Parente 

2x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 4A Paula Ferreira + Alina Parente 2x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 4A Paula Ferreira + Alina Parente 2x/20min Teams + Envio de tarefas 
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Departamento de Educação Especial 

2º e 3º Ciclo Vasco da Gama 

Escola Turma DT + Prof. Ed. Especial 

Tempos 

semanais 

online 

Forma / Ferramenta de trabalho 

VG 5A Maria Manuel + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 5A Maria Manuel + Carlos Janardo 3x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 5B Fernando Silva + Carlos Janardo 1x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 5C José Duque + Ana Neto 1x/20min Teams – acompanhamento de tarefas 
enviadas pelo CT 

VG 5C José Duque + Ana Neto 1x/20min Teams – acompanhamento de tarefas 
enviadas pelo CT 

VG 6A António Nolasco + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 6A António Nolasco + Carlos Janardo 1x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 6B Célia Cópio + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

VG 7A Isabel Moreira + Carlos Janardo 1x/20min Teams + Envio de tarefas 

VG 7A Isabel Moreira + Amália Bento 1x/30min Teams + Envio de tarefas 

 

Departamento de Educação Especial 

2º e 3º Ciclo Eça de Queirós 

Escola Turma DT + Prof. Ed. Especial 

Tempos 

semanais 

online 

Forma / Ferramenta de trabalho 

EQ 5B Ana Barbosa + Alina Parente 0 Aluna acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com DT com 
envio de tarefas 

EQ 5A Gil Torcato + Carla Antunes 0 Aluno acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com DT. 

EQ 7C Odete Esteves + Carla Antunes 1x 20/30min Envio de trabalhos via mail ou teams. 

EQ 7C Odete Esteves + Alina Parente 2x/20min Teams + Envio de Tarefas 

EQ  8B Luísa Costa + Carla Antunes 0 Aluno acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com DT com 
envio de tarefas 

EQ 8B Luísa Costa + Alina Parente 0 Aluno acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com DT com 
envio de tarefas 

EQ 9A Marta Gabriel + Alina Parente 
0 

Aluno acompanha trabalhos da turma. 
Prof. Ed. Especial colabora com DT com 
envio de tarefas 
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ANEXO IV 

Documento enviado pela DGESTE em 09 de abril de 2020 

Decreto-Lei aprovado no Conselho de Ministros 

Suspensão das atividades letivas presenciais – 3.º período 

  

Depois de auscultados os órgãos consultivos do Ministério da Educação e ouvido um vasto conjunto de entidades 

representativas do setor, foi aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei relativo à forma como ocorrerá o 

3.º período do ano letivo 2019/2020, atendendo à situação epidemiológica que o país atravessa.   

O referido documento sintetiza-se nos seguintes pontos:  

  

➢ Início do 3.º período:  

  

▪ O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor a modalidade de ensino 

à distância, tal como nas últimas duas semanas do segundo período.  

▪ Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma nota no final do ano (que, 

naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor tem do trabalho realizado por cada aluno ao longo 

do ano e às aprendizagens desenvolvidas, tendo em conta as circunstâncias específicas de realização do 3.º 

período).  

  

➢ Ensino Básico:  

  

▪ As aulas terão lugar em regime não-presencial, ou à distância, até ao final do ano letivo  

▪ Manter-se-á o apoio excecional aos pais que tenham de ficar em casa para assistência aos filhos até aos 12 anos 

 ▪ Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem através 

da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na TDT, por cabo e por satélite. A emissão do 

#EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, arranca na segunda-feira, 

20 de abril. Durante a próxima semana, as escolas prepararão as formas de utilizar este recurso, recebendo 

antecipadamente informação detalhada sobre os conteúdos e atividades a difundir.  
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➢ Ensino Secundário:  

  

▪ No dia 14 de abril as aulas começarão em regime não-presencial. 

 ▪ No 10.º ano, as aulas prosseguirão nesse regime até ao final do ano letivo  

▪ As escolas vão estar preparadas para, se a evolução da situação epidemiológica o permitir, recomeçar as aulas 

presenciais do 11.º e 12.º anos após o final de abril.  

▪ Nos 11.º e 12.º anos, só haverá aulas presenciais das 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias para o 

acesso ao ensino superior; nas outras disciplinas o ensino continuará a ser feito à distância.  

▪ A não participação dos alunos em atividades presenciais por opção manifesta dos encarregados de educação 

não constitui falta injustificada. 

 ▪ Se as atividades presenciais forem retomadas, serão seguidas as normas de higienização e distanciamento social 

em vigor nesse momento.  

 ▪ No caso das vias profissionalizantes, nos termos a definir pelas escolas, as provas de aptidão poderão realizar-

se em regime não presencial e as práticas em contexto de trabalho poderão ser substituídas por práticas 

simuladas, entre outras soluções.  

  

➢ Provas e exames:  

▪ Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano. 

 ▪ No ensino secundário serão realizados exames das 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias para o 

acesso ao ensino superior 

 ▪ Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior. Assim, a nota do exame só 

releva para este efeito, não contando para a avaliação das disciplinas do ensino secundário 

 ▪ Novo calendário de exames, após a conclusão das aulas a 26 de junho: a 1.ª fase realiza-se entre 6 e 23 de julho; 

a 2.ª fase realiza-se de 1 a 7 de setembro.  

▪ As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em opção.    

 

➢ Próximo ano letivo:  

▪ Serão desenvolvidas medidas e estratégias de recuperação das aprendizagens em todos os anos de escolaridade.  

▪ Programa de digitalização das escolas, disponibilizando equipamentos e acesso à internet em banda larga para 

ensino à distância por meios digitais. 

 


