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INTRODUÇÃO 

 

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

aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do ano letivo, o 

Externato definiu um quadro de intervenções que garante uma progressiva 

estabilização educativa e social, sem descurar a vertente da saúde pública. 

Neste contexto, emite-se um conjunto de orientações e 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.  

 

 

I. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E DEFINIÇÕES  

 

1. O Externato deve garantir que, sem prejuízo dos princípios orientadores 

constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, a 

implementação destas medidas tem em conta os seguintes princípios:  

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, 

concebendo respostas escolares específicas que mitiguem as 

desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória;  

b) A flexibilização na transição entre os regimes presencial e misto; 

 c) A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos 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;  

d) A valorização da 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;  



 

  

e) O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e 

condição para o funcionamento normal da vida familiar, profissional e 

económica do país. 

 

2. Este documento orientador para o “Regime misto” e “Regime não 

presencial” tem por base a seguinte definição:  

 “Regime misto” é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho 

autónomo. 

 “Regime não presencial” é aquele em que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre 

os intervenientes, designadamente docentes e alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS NO REGIME 

MISTO  

 

1. É considerado como exceção;  

2. Aplica-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a 

frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, podendo alargar-se 

excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do 

agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.  

3. A transição para o regime misto é solicitada à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de 

saúde competente. 

4. Orientações de ensino e aprendizagem quanto à organização e 

funcionamento das atividades letivas e das atividades docentes na 

comunicação entre professor/alunos/crianças e na interação com os 

materiais pedagógicos e didáticos: 

a) Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devido à 

situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a 

impossibilidade do Externato manter as turmas em regime presencial e 

não seja possível ou suficiente a adoção de outras medidas relativas ao 

horário de funcionamento, à reorganização dos horários escolares e à 

gestão dos espaços escolares; 

b) As atividades letivas desenvolvem-se de acordo com as orientações da 

área governativa da educação, tendo por referência o disposto no 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais; 

c) O processo de ensino-aprendizagem deve decorrer em contexto de 

sala de aula, em sessões síncronas na plataforma Google Meet, e em 

trabalho autónomo, de forma a possibilitar a interação presencial e 



 

  

remota com os alunos e entre alunos, em torno das temáticas em 

estudo; 

d) Os momentos presenciais em contexto de sala de aula e/ou as sessões 

síncronas devem privilegiar novas aprendizagens, troca de experiências 

e esclarecimento de dúvidas junto do professor; 

e) Os recursos educativos e outros materiais curriculares devem ser 

disponibilizados presencialmente e/ou num ambiente virtual (email; 

Google Classroom; Escola Virtual), de forma a que o aluno possa 

aceder em trabalho autónomo;  

f) O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos 

docentes das respetivas disciplinas, podendo eventualmente ser 

coadjuvado pela docente da Educação Inclusiva, sendo realizado 

preferencialmente com recurso a ferramentas e materiais digitais; 

g) O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação 

da Direção, devem adaptar o planeamento e execução das 

atividades letivas, incluindo, com as necessárias adaptações, as 

medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as 

aprendizagens de todos; 

h) No âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, os docentes 

devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das 

tarefas realizadas, recolhendo evidências da participação dos alunos, 

tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas adotados 

pelo agrupamento;  

i) O diretor de turma deve garantir a articulação eficaz entre os docentes 

da turma (com reuniões periódicas via Google Meet), tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos 

alunos, promovendo a utilização proficiente dos recursos e ferramentas 

digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens; 

j) A educadora / professor titular de turma / diretor de turma deve garantir 

que as reuniões previstas com os encarregados de educação se 



 

  

realizem via Google Meet e que o contacto individual seja realizado via 

telefone ou outros meios digitais considerados eficazes; 

k) A direção do Externato adequa a organização e funcionamento do 

regime misto à carga horária semanal de cada disciplina, tendo por 

base, na definição dos horários dos alunos, designadamente, os 

seguintes pressupostos: 

I. Privilegiar a interação direta entre os alunos/crianças e o 

professor; 

II. Repartir a carga horária semanal de cada disciplina entre 

atividades presenciais e sessões síncronas e trabalho 

autónomo; 

III. Alternar as atividades presenciais com o trabalho 

autónomo. 

l) Regras de registo de atividades e assiduidade:  

I. Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de frequência, 

assiduidade e pontualidade definidos no Regulamento Interno do 

Externato 

II. As faltas e sumários são registados no “INOVAR alunos”.  

5. As atividades a realizar no âmbito deste regime são efetuadas nas 

instalações do Externato para os alunos/crianças que se considere ineficaz 

a aplicação do regime misto:  

a) Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças 

e Jovens;  

b) Com Apoio Tutorial Específico; 

c) No âmbito da Educação Inclusiva com medidas seletivas e adicionais; 

d) Para outros alunos/crianças identificados pelo Externato. 

 



 

  

III. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS NO REGIME 

NÃO PRESENCIAL 

 

1. Definição das estratégias de gestão e liderança  

 

1.1. Equipas de apoio e lideranças intermédias 

 

São criadas as seguintes equipas de apoio de forma a agilizar o processo 

de decisão e a concretização das ações previstas. 

Equipa de Apoio Constituição 

Decisões 

Pedagógicas 

Diretora do Externato; Diretoras 

Pedagógicas e Coordenadoras de ciclo 

Apoio Tecnológico 

 

Professor Tiago Magalhães e Professor Nuno 

Henriques 

 

As lideranças intermédias assumem um papel essencial no E@D, 

designadamente: 

 

 A professora/educadora titular e o diretor de turma desempenham 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.  

 Para apoiarem os docentes, as coordenadoras devem demonstrar 

confiança no seu trabalho em curso, bem como transmitir tranquilidade e 

disponibilidade para esclarecimentos. 

 

 

 



 

  

 

 

1.2. Responsabilidades Específicas 

 

Equipa de Apoio Constituição 

Diretora 

Administrativa e 

Diretoras Pedagógicas 

 Assegurar o quadro de comunicação 

institucional com o Externato;  

 Garantir a acessibilidade ao apoio 

administrativo e pedagógico 

 Apoiar os Docentes no âmbito do ensino à 

distância. 

 Articular, sempre que possível, com a 

autarquia local e outras entidades as 

necessidades conducentes à manutenção da 

igualdade de oportunidades. 

Conselho 

Pedagógico 

 Definir procedimentos simples e coerentes 

com os documentos orientadores do 

Externato, orientações da tutela e legislação 

em vigor.  

 Atuar de forma a garantir a transição para o 

desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem no quadro do ensino à 

distância; 

 Articular o desenvolvimento de equidade e 

equilíbrio de procedimentos de avaliação no 

quadro do ensino à distância.  

 Analisar, decidir e emitir as orientações 

pedagógicas necessárias à concretização de 

E@D (ENSINO À DISTÂNCIA) 

Coordenadoras de 

Ciclo 

 Coordenar com os diretores de 

turma/professores/educadoras titulares de 

turma as estratégias de liderança das 

diferentes equipas pedagógicas no âmbito do 



 

  

trabalho a coordenar em cada conselho de 

turma;  

 Garantir uma comunicação efetiva e eficaz 

com os diretores de turma e professoras 

titulares de turma com o objetivo de recolher 

informação sensível em relação ao trabalho 

das equipas pedagógicas com os alunos. 

Diretores de Turma / 

Educadoras / 

Professores Titulares 

 Assumir a liderança da sua equipa 

pedagógica de forma a garantir equidade e 

equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar 

com os alunos. 

 Organizar e gerir o trabalho a desenvolver 

pelo Conselho de Turma. 

 Assegurar a comunicação com os alunos e os 

encarregados de educação de forma a 

atender situações de vulnerabilidade no 

quadro do ensino à distância. 

 Desencadear procedimentos necessários de 

forma a mitigar situações de vulnerabilidade 

identificadas. 

 Manter o contacto com os Pais/Encarregados 

de Educação. 

Docentes 

 Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos 

com potencial de mobilização no quadro do 

ensino à distância.  

 Distribuir as tarefas aos alunos. Recolher a 

informação resultante da execução dessas 

mesmas tarefas.  

 Garantir equidade e equilíbrios no âmbito do 

desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Atender às diferentes realidades e contextos 

em que se encontram os alunos. 



 

  

Coordenadora 

Equipa EMAEI 

 Manter, sempre que possível, a comunicação 

e o acompanhamento dos alunos sinalizados. 

 Atender a situações de vulnerabilidade 

desenvolvidas/ aprofundadas no âmbito do 

quadro de ensino à distância.  

 Manter o apoio a docentes e alunos no 

âmbito do quadro de ensino à distância. 

 

  



 

  

 

2. Estratégia e circuito de comunicação 

O correio eletrónico vai continuar a ser o meio oficial de comunicação entre 

os diferentes intervenientes, a nível institucional. Todas as comunicações 

desenvolvidas, eletrónicas ou não, entre docentes e com alunos ou Pais e 

Encarregados de Educação no âmbito do E@D, devem ser arquivadas pelos 

próprios e pelas quais são responsáveis. 

2.1. Comunicação de fundo generalista com necessidade de informação rápida: 

 

 

 

 

2.2. Comunicação de questões pedagógicas e de avaliação 

 

 

 

 

2.3. Comunicação para conceção do plano de trabalho dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Comunicação para prevenção de casos de isolamento 
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3. Modelo de Ensino não presencial 

O modelo de E@D deve privilegiar, acima de tudo, o cuidado com a 

comunidade escolar, mantendo a ligação da escola ao grupo/turma/família. 

Para isso, serão utilizadas plataformas digitais onde todos possam partilhar 

os trabalhos efetuados pelas crianças/alunos, fomentando a comunicação 

próxima entre todos os intervenientes deste processo de ensino. Esta 

metodologia de ensino assume especial importância na educação pré-escolar 

e no ensino básico uma vez que a rotina vai criar segurança e estabilidade aos 

alunos. 

A par desta metodologia deverão ser ainda criados momentos de 

atividades lúdicas, de forma a promover o bem-estar emocional dos alunos, , 

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

 

Neste Plano de Ensino à Distância, pretende-se que a metodologia de 

ensino a distância seja diversificada, enquadradora, propicie a apresentação 

de exemplos e fomente a autorreflexão e o trabalho autónomo.  

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, como por exemplo, tarefas 

centradas em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros. 

 

No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Educação Pré-Escolar e 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 E@D é uma 

modalidade que permite que competências transversais e interdisciplinares 

sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da diversificação 

de formas de trabalho. 

 

Os conselhos de turma organizam-se no sentido de conceber o plano de 

trabalho dos alunos. Em alinhamento com as orientações pedagógicas da 

escola, as equipas pedagógicas, nomeadamente os conselhos de turma, 

concebem um plano de trabalho semanal para cada turma, sob a orientação 

da educadora / professora titular / diretor de turma.  

O E@D desenvolver-se-á através da realização de sessões síncronas e 

trabalho aotónomo. 

 

3.1. Definição de um horário 

 

Na conceção do horário dos alunos no E@D, foram equacionados os 

seguintes aspetos: 

 

 A mancha horária semanal a cumprir pelos alunos será fixa, incluindo os 

necessários tempos de pausa, respeitando sempre que possível o respetivo 

horário da sala ou turma; esta decisão contribuirá para o estabelecimento 

de rotinas e, por consequente, conferir segurança aos alunos. 

 

 Serão salvaguardadas algumas exceções devidamente sinalizadas pela 

equipa pedagógica, fazendo as adaptações necessárias para que o Plano 

de E@D chegue a todas as crianças e todo os alunos; 

 



 

  

 

 Haverá adaptação da carga horária semanal de algumas disciplinas, cuja 

planificação não pode ser cumprida por constrangimento da suspensão das 

atividades presenciais. Noutras disciplinas a carga horária semanal será 

destinada a dar apoio aos alunos no âmbito deste Plano de E@D; 

 

 Em alinhamento com as orientações pedagógicas do Externato e em 

articulação entre as várias áreas disciplinares, será concebido um plano de 

trabalho semanal para cada grupo/turma, sob a orientação da 

educadora/professora titular ou diretor de turma; 

 

 

 O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas (em 

tempo real) para orientação educativa dos alunos e esclarecimento de 

dúvidas e trabalho autónomo; 

 

 haverá alguma flexibilidade temporal na execução das tarefas, respeitando 

os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.2. Recursos e Ferramentas 

 

Para o desenvolvimento das atividades de E@D, foi criada uma equipa 

de apoio que organiza os meios, dá orientações e capacita os docentes, 

sobre soluções de comunicação. Deve, entre outros aspetos, evitar-se uma 

dispersão por plataformas e formas de cooperação. 

Esta equipa disponibilizará também formação dirigida ao utilizador, 

nomeadamente aos alunos e encarregados de educação, que numa 

primeira fase serão intermediários deste processo de ensino. 

Desta forma, estas serão os principais recursos e ferramentas usadas 

pela equipa pedagógica do Externato durante o Plano de E@D: 

 

Recursos/ Ferramentas Potencialidades 

 
Telemóvel  

 meio de comunicação privilegiado ao nível do 

ensino pré-escolar, em que as educadoras e EE 

trocam mensagens regularmente, mas também 

para reestabelecer o contacto no caso de haver 

alunos/EE que não dão feedback por outros 

meios; 

 
WhatsApp 

 meio de comunicação privilegiado a nível do 

ensino pré-escolar, sobretudo para envio de 

comunicados; tarefas para os alunos e feedback 

relativamente aos trabalhos propostos;  

 
Email 

 meio de comunicação privilegiado a nível do 

ensino pré-escolar e básico, sobretudo para 

envio de comunicados; tarefas para os alunos e 

feedback relativamente aos trabalhos propostos; 

 

INOVAR 

CONSULTA 

 programa de gestão de alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclos, adotado no Externato desde o início do 

ano letivo, onde serão disponibilizadas, entre 

outras informações, as avaliações dos alunos. 

 

Escola 

Virtual 

 Este ano o Externato aderiu enquanto escola ao 

Projeto da Escola Virtual, onde são 

disponibilizadas aulas, recursos e tarefas 



 

  

associadas a cada turma. Cada professor tem 

feedback imediato relativamente às tarefas 

realizadas pelos alunos que são submetidas. 

 

Google 

Classroom e 

Google Meet 

 Esta será a ferramenta que permitirá o 

funcionamento da escola remotamente, 

permitindo a comunicação e interação entre 

alunos e docentes, mensagens escritas em tempo 

real, vídeo conferências para aulas online e 

partilha de ficheiros. Este será o local onde os 

alunos encontrarão a sua sala e os seus 

professores/educadoras. 

 
Moodle 

 Este software de apoio à aprendizagem é a 

plataforma de trabalho nas aulas de TIC de 2º e 

3º ciclos. 

 
Kahoot 

 Este é um software que permite criar 

questionários que podem ser respondidas por 

utilizadores que estejam ligados à internet 

através de smartphones ou computadores 

 
Formulários 

Google 

 O Google Forms é um serviço gratuito para criar 

formulários online e que permite criar e analisar 

inquéritos 

 Aula Digital 

(Leya) 

 Nas disciplinas cujos manuais pertençam à 

editora do grupo Leya, (como a Texto) podem 

aceder gratuitamente  à área Banco de Recursos 

na plataforma Aula Digital. 

 

 

IV. APOIO AOS ALUNOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

1. No âmbito do regime misto, o apoio aos alunos para quem foram 

mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de 

trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou 

o professor titular de turma do aluno, deve ser assegurado em regime 

presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de 

saúde. 

 



 

  

V. NORMAS DE CONDUTA PARA AS AULAS “SÍNCRONAS” 

 

1. Uma Sessão Síncrona realizada por um docente com alunos é, para todos 

os efeitos, equivalente a uma aula, a um apoio educativo ou qualquer outra 

interação professor/aluno(s) que se realizasse presencialmente na escola, 

pelo que lhe são aplicáveis o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e do 

Regulamento Interno. 

 

2. Em contexto de regime de ensino misto ou não presencial, não devemos 

esquecer o dever dos intervenientes relativamente ao respeito sobre a 

imagem de todos (colegas e professores). Qualquer captação de imagem, 

som ou partilha e divulgação de materiais da aula é expressamente proibida 

e as violações, a esta norma, são puníveis nos termos da lei e do Regulamento 

Interno do Externato.  

 

3. Deverão ser mantidas as regras de conduta, respeito e trabalho 

colaborativo entre todos os intervenientes. As normas de funcionamento de 

uma aula física e do Externato mantêm-se em ambiente web. 

 

4. A um aluno que perturbe de forma reiterada uma Sessão Síncrona é-lhe 

dada a ordem de saída da sessão, equivalente a ordem de saída de sala de 

aula, em resultado do referido no ponto 1. 

 

5. A Sessão Síncrona é equivalente a uma aula pelo que a 

participação/intervenção de qualquer elemento estranho, nomeadamente 

familiares e/ou encarregados de educação só será permitida quando as 

características dos alunos/crianças e/ou as suas necessidades educativas 

assim o exijam. Estas exceções têm que ser antecipadamente 

aceites/articuladas entre o professor/educador e o familiar/encarregado de 

educação.  

 

6. O não cumprimento destas normas de conduta permite ao 

professor/educador o encerramento, de forma justificada, da sessão, sendo 

a responsabilidade de tal ocorrência imputada ao incumpridor. 

 

Regimento das Sessões Síncronas: 

 

1. É de caráter obrigatório manter o vídeo ligado, durante a aula síncrona, 

de forma a ser garantida a identidade e presença do aluno. Caso não 

possam, deverão comunicar esse constrangimento ao professor 

titular/director de turma. 

 



 

  

2. É expressamente proibida a partilha do link da Aula Síncrona enviado pelo 

professor/educador, pois este destina-se única e exclusivamente a alunos da 

turma. Considera-se que é um uso indevido dos dados fornecidos pelo 

professor pelo que as violações a esta norma, são puníveis nos termos da lei e 

do Regulamento Interno do Externato. 

 

 

4. Devem desligar o som durante a Sessão Síncrona e apenas ligar quando 

tiverem necessidade de falar e após serem autorizados (esclarecimento de 

dúvidas, responder a perguntas do professor/educador, etc).  

 

5. Os alunos deverão respeitar os seguintes parâmetros: assiduidade, 

pontualidade, participação e comportamento. Estes serão incluídos nos 

critérios de avaliação de cada disciplina. 

 

6. O professor fará a chamada 5 minutos após o início da sessão síncrona 

para verificação da presença dos alunos, a qual será registada na plataforma 

“INOVAR alunos”. 

 

 

 


