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1. INTRODUÇÃO 

A implementação do Plano de Ensino a Distância (E@D) do Externato, com início a 

16 de março de 2020, veio dar resposta à decisão do governo de suspender atividades 

letivas e não letivas presenciais, devido à situação provocada pela pandemia da 

doença COVID-19 (Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março), com o objetivo de 

salvaguardar o direito de todos à educação e garantindo uma resposta adequada 

com vista a que todos os alunos continuassem a alcançar as competências previstas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Numa fase inicial, que correspondeu ao final do segundo período do ano letivo 

2019-2020, foi fundamental desenvolver formas simples de operacionalização, para 

não se perder o contacto com os alunos, privilegiando a consolidação de matérias e 

a manutenção de algumas rotinas escolares, utilizando para isso ferramentas que já 

eram familiares da nossa comunidade educativa, nomeadamente o INOVAR Consulta 

e a Escola Virtual. 

 

Antes da implementação da 2ª fase do Plano de E@D, e de forma a envolver a 

comunidade educativa do Externato, foi elaborado um questionário através do 

Google Forms, com o objetivo de recolher informação acerca das condições das 

famílias, para que a equipa pedagógica do Externato Maria Droste pudesse fazer 

opções para o Plano de Ensino à Distância do 3º período. Responderam ao inquérito 

145 Encarregados de Educação de alunos entre o 1º e 8º ano do ensino básico, 

representando 93% do universo dos nossos alunos de ensino básico. 

 

Com base na informação recolhida, foram tomadas algumas opções, pretendendo-

se que a metodologia de ensino a distância fosse diversificada, enquadradora, 

propiciasse a apresentação de exemplos e fomentasse a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. 

 

Desta forma no 3º período, em alinhamento com as orientações pedagógicas do 

Externato: 

 foram criadas equipas de apoio a nível pedagógico e tecnológico, de forma a 

agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas; 
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 as equipas pedagógicas, nomeadamente os conselhos de turma, conceberam 

planos de trabalho semanal para cada turma, sob a orientação da professora 

titular ou diretor de turma; 

 

 Na comunicação para conceção do plano de trabalho dos alunos era solicitado 

semanalmente aos alunos e encarregados de educação feedback para poder 

reajustar o plano e reorganizar estratégias; 

 

 O E@D desenvolveu-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, 

num horário estabelecido de acordo com a disponibilidade manifestada na 

resposta ao inquérito sobre as condições das famílias para o E@D, respeitando, 

sempre que possível a mancha horária dos alunos em contexto presencial; 

 

 Foi criada uma estratégia e circuito de comunicação, em que assumiu particular 

relevância o papel da professora titular e diretor de turma, que desempenharam 

uma função central ao nível da articulação entre professores e alunos, 

centralizando a função de distribuir as tarefas aos alunos e garantindo o contacto 

com os pais/encarregados de educação; 

 

 Foi enviado através das professoras titulares e/ou diretor de turma email, com uma 

periodicidade regular, por parte da direção explicando as opções estratégicas 

tomadas e disponibilizando os seus contactos para qualquer assunto que os 

encarregados de educação considerassem pertinente; 

 

 O correio eletrónico manteve-se o meio oficial de comunicação entre os diferentes 

intervenientes, a nível institucional; 

 

 Para o desenvolvimento das atividades de E@D, a equipa de apoio organizou os 

meios e recursos, deu orientações e capacitou os docentes e encarregados de 

educação, sobre soluções de comunicação; 

 

 O Microsoft Teams foi a ferramenta escolhida para permitir o funcionamento da 

escola remotamente, permitindo a comunicação e interação entre alunos e 
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docentes, mensagens escritas em tempo real, vídeo conferências para aulas online 

e partilha de ficheiros. Este foi o local onde os alunos encontraram a sua sala e os 

seus professores e disciplinas. 

 

 No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D no Externato, 

foram tidas em consideração: 

 a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;  

 o número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de 

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. 

 

2. Resultados do Inquérito efetuado aos Encarregados de Educação 

Num universo de 156 alunos de Ensino Básico, obtivemos a participação de 116 

encarregados de educação no inquérito, representando um total de 74% do 

universo de alunos neste ciclo de estudos. 

 

Apresentamos de seguida o resumo das respostas ao inquérito: 
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Da análise das respostas dadas constata-se que os Encarregados de Educação 

se consideram muito satisfeitos com o Plano de E@D do Externato e consideram 

que os objetivos do Plano foram alcançados. 
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A maior dificuldade sentida pelos encarregados de educação foi conseguir 

conciliar o teletrabalho, com o Ensino à Distância, com toda a necessidade de 

acompanhamento que este sistema de ensino exigia, sobretudo a nível do 1º ano, em 

que os alunos revelam ainda pouca autonomia.  

A falta de conhecimentos específicos de cada disciplina impedia muitas vezes os 

encarregados de educação de conseguirem tirar dúvidas ou prestar um bom auxílio 

aos seus educandos na realização de algumas tarefas, como por exemplo os testes 

virtuais de matemática. Também a introdução de novas matérias em várias disciplinas 

foi sentida como um constrangimento, quando comparado com o regime presencial. 
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Além disso, alguns encarregados de educação manifestaram a dificuldade em 

manter os seus educandos concentrados, interessados e motivados durante todo o 

período em que se manteve o E@D.  

Também as dificuldades técnicas, como por exemplo falhas de internet e conciliar 

as videochamadas dos vários elementos do agregado familiar foram um obstáculo.   

A ansiedade que a falta de tempo para acompanhar os seus educandos na 

realização das atividades propostas ou no cumprimento de prazos que a entrega de 

trabalhos implicava, foi outro dos problemas sentidos por grande parte dos 

encarregados de educação.  

Alguns pais sentiram dificuldade em orientar os seus filhos na entrega de trabalhos 

através de diferentes plataformas de aprendizagem, pois em algumas disciplinas 

sentiram que a informação era escassa. Por outro lado, alguns encarregados de 

educação sentiram pouco feedback acerca do comportamento e assiduidade dos 

seus educandos. As disciplinas em que os Encarregados de educação consideraram 

existir maior falta de comunicação com o professor, foi na disciplina de TIC, enquanto 

que alguns manifestaram que houve alguns alunos que tiveram muita dificuldade em 

acompanhar as aulas de música e ciências experimentais no 1º ciclo, o que por vezes 

gerou frustração nos mais pequenos. 

Relativamente aos horários das aulas síncronas, alguns pais tiveram dificuldade em 

gerir os horários das aulas à hora de almoço, enquanto outros sentiram dificuldade em 

manter os filhos ativamente a trabalhar nos intervalos entre aulas síncronas, pelo que 

alguns consideram que teria sido uma mais valia as videochamadas serem num horário 

mais concentrado. Por outro lado, houve encarregados de educação que 

consideraram pouco o tempo dedicado às aulas síncronas e demasiado tempo 

dedicado às tarefas assíncronas. 

 

 

Embora a maior parte dos Encarregados de Educação considere que o E@D correu 

bem, dentro das limitações impostas pela própria situação pandémica, deixaram 

algumas sugestões à equipa pedagógica: 

 Mais formação acerca da plataforma Microsoft Teams; 
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 Concentração do E@D numa só plataforma de aprendizagem; 

 Mais tempo para realização de trabalhos; 

 Informação mais clara acerca da entrega de trabalhos; 

 Aulas de Educação Física mais longas e orientadas; 

 Horário de aulas síncronas mais concentrado no período da manhã; 

 Mais tempo dedicado às aulas síncronas; 

 Menos trabalhos assíncronos; 

 Acompanhamento individualizado em grupos mais pequenos de forma a 

permitir uma maior interação; 

 Exigir que todos os alunos mantivessem a câmara ligada durante as aulas em 

videochamada; 

 Maior acompanhamento on-line dos exercícios propostos nos momentos 

assíncronos; 

 Haver mais momentos de avaliação formal; 

 Divisão das turmas em dois grupos nos momentos síncronos para um melhor 

acompanhamento dos alunos; 

 Mais dinamismo por parte de alguns professores; 

 

3. Disponibilização dos meios tecnológicos 

Antes da implementação da 2ª fase do Plano de E@D para o 3º período do ano 

letivo 2019-2020 foi realizado um questionário com o objetivo de recolher informação 

acerca das condições das famílias. 

Através do inquérito foram identificadas as seguintes situações: 

 

ALUNOS QUE NÃO DISPÕEM DE COMPUTADOR/TABLET 

 Nº de alunos Nº total de alunos/ciclo 

1º ciclo 3 85 

2º ciclo 0 39 

3º ciclo 0 32 

 

Conscientes da importância na resolução do problema de falta de meios 

tecnológicos, o externato assumiu um papel ativo e interventivo na resolução deste 

problema, emprestando equipamentos aos alunos em questão.  
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4. Aspetos a trabalhar 

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

cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, o Externato assegurará 

algumas medidas excecionais para apoiar a retoma das atividades letivas e não 

letivas em condições de segurança, salvaguardando o direito de todos à educação, 

no ano letivo de 2020/2021. 

 

Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, 

as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões 

síncronas e assíncronas, sendo que a prioridade na frequência de aulas presenciais 

será dada aos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a quem não seja possível 

assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime 

não presencial. 

 

Valorizando a experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, 

na planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na 

preparação dos espaços escolares, iremos repensar os moldes em que funcionou o 

E@D, sendo que a transição entre o regime presencial e o não presencial é solicitada 

à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a 

autoridade de saúde competente. 

Tendo em conta a avaliação da modalidade de E@D feita a Encarregados de 

Educação e Docentes, a equipa pedagógica do Externato tomará em consideração 

no Plano de Ação de Ensino não presencial do próximo ano: 

 o desenho de um plano específico que contemple um adequado equilíbrio entre 

aulas síncronas e momentos assíncronos, propostas e tipos de atividades e metas 

de aprendizagem; 

 

 na realização das tarefas escolares, sugere-se que, em detrimento da iniciativa e 

proposta individual/disciplinar, os conselhos de turma/conselhos de ano, 

elaborem um plano de trabalho quinzenal/mensal de modo a evitar a insuficiente 

ou excessiva proposta de tarefas.  
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 No caso de haver necessidade de recorrer ao Regime Misto ou Regime não 

presencial, sugere-se o desenvolvimento de competências digitais de professores 

e alunos; 

 

 A imprescindibilidade da atualização regular de contactos telefónicos e de email 

dos alunos / encarregados de educação de todos os alunos inscritos no 

Externato, através do programa Inovar.  

 

 A implementação de mentorias/tutorias de suporte à aprendizagem de alunos 

cujo desfasamento educativo se agravou no período E@D, nomeadamente os 

que se encontram em risco de aprendizagem como os alunos com 

implementação de medidas selectivas/adicionais de suporte à aprendizagem; 

 

 O funcionamento dos apoios educativos nos mesmos moldes das outras 

disciplinas, em sessão síncrona. 

 

 desenvolvimento de práticas de avaliação formativa: 

 
 

 promover o diálogo e o questionamento envolvendo todos os intervenientes; 

 partilhar, compreender e aplicar os critérios de avaliação, de modo 

sistemático, ao longo de todo o processo de aprendizagem; 

 distribuir feedback de qualidade de modo regular, contínuo e integrado nas 

aprendizagens; 

 diversificar os processos de recolha de informação para a avaliação das 

aprendizagens dos alunos. 

 

5. Conclusão 

A equipa do Externato gostaria de dar os parabéns a toda a comunidade educativa 

pelo empenho e colaboração durante todo este processo. 

Cientes que haverá aspetos ainda a serem trabalhados na planificação de um 

eventual Plano de Ensino não Presencial, temos consciência que este primeiro Plano 

de E@D foi uma resposta a esta situação inesperada e repentina. 
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É com o sentimento de orgulho neste esforço conjunto, que verificamos que os 

resultados do inquérito revelam uma satisfação global por parte das famílias. O desafio 

do E@D foi sentido e assumido por todos, e todos se sentem (re)compensados pelos 

seus esforços. 

 

 

Documento aprovado em Conselho Pedagógico em 30/07/2020 

 

 

 

 


