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Enquadramento 
 

A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de 

contagio de COVID-19 exigiu medidas extraordinárias e de carater urgente.  

Num momento em que foram suspensas nas escolas portuguesas as atividades letivas e não 

letivas presenciais (Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março), e com o objetivo de garantir 

que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente contexto, foi 

implementado no Externato um Plano de Ensino a Distância (E@D) com início a 16 de março 

de 2020. 

Numa fase inicial, que correspondeu ao final do segundo período deste ano letivo, 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, e-mail e 

whatsapp. 

No entanto, estamos conscientes que o processo constitutivo e a respetiva implementação de 

um Plano de E@D preveem diferentes fases de preparação, debate interno, reflexão, 

levantamento e definição dos meios tecnológicos, entre muitos outros fatores, assumindo-se 

como um processo dinâmico e de melhoria constante. 

Este Plano de Ação pretende definir uma estratégia de escola que permita dar continuidade 

aos processos de ensino e aprendizagem caso, no pior dos cenários, a escola continue 

encerrada durante o terceiro período, podendo ser a qualquer altura alterada em função de 

orientações superiores e/ou mudanças circunstanciais. 

Orientações Gerais 
 

 Organizar estratégias comuns de atuação centralizadas no âmbito das responsabilidades 

de coordenação das educadoras, professoras titulares de 1º ciclos e diretores de turma de 

2º e 3º ciclos; 

 Desenvolver todos os esforços de forma a garantir que os alunos se mantenham implicados 

com o processo de ensino-aprendizagem; 

 Desencadear as diferentes possibilidades de comunicação e de transferência de 

informação entre professores/educadoras e alunos; 

 Mobilizar os recursos pedagógicos disponíveis de forma a diversificar estratégias 

conducentes ao processo de ensino aprendizagem; 
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 Adaptar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos em que se encontram os 

alunos. 

Articulação com o Projeto Educativo 

Considerando que muitos dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo, face ao atual 

contexto não são possíveis executar/alcançar ou estão suspensos, devem considerar-se 

primordiais os seguintes:  

 Promover o maior envolvimento possível, em qualidade e diversidade, na vida da escola.  

 Promover a partilha de práticas pedagógicas e o trabalho colaborativo.  

 Otimizar o uso das plataformas, enquanto recursos educativos e organizacionais.  

 Atenuar desigualdades na possibilidade de acesso à informação.  

 Cultivar a articulação curricular nos diferentes níveis de ensino.  

 Promover o desenvolvimento sustentado. 

 

Princípios Orientadores 
 

Tendo por base o roteiro apresentado pela DGE, enquanto documento de referência, 

destacamos os seguintes Princípios Orientadores para a Implementação do Plano E@D. 

 

Princípios Orientadores Operacionalização 

Mobilizar para a Mudança 

 Envolver a comunidade educativa.  

 Definir um Plano de E@D adequado aos recursos 

disponíveis e ao público-alvo. 

 Definir as responsabilidades e um papel para as 

lideranças intermédias na definição e concretização das 

orientações pedagógicas.  

 Constituir equipas de apoio para dar resposta/organizar 

questões emergentes 

Comunicar em Rede 

 Estabelecer um circuito de comunicação eficaz, dirigido 

a todos os intervenientes da comunidade escolar. 

Modelo de E@D 

 Definir um modelo de E@D adequado ao contexto, de 

acordo com a realidade atendendo aos recursos 

disponíveis e ao público-alvo 
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Colaborar e articular 

 Promover o trabalho colaborativo entre docentes e a 

interajuda entre os docentes, alunos e famílias. 

Metodologias de Ensino 

 Desenvolver metodologias apelativas e mobilizadoras 

dos alunos para a ação. 

 Desenvolver metodologias de ensino que promovem um 

papel ativo dos alunos na procura de novas 

aprendizagens/competências  

 Fomentar o desenvolvimento das áreas de 

competências do Perfil dos Alunos 

Meios tecnológicos de E@D 

 Encontrar os meios tecnológicos que auxiliam o ensino a 

distância sem inundar os alunos de múltiplas soluções de 

comunicação.  

 Recorrer, sempre que possível, aos meios tecnológicos já 

utilizados anteriormente pelos professores e pelos alunos.  

  Disponibilizar apoio técnico e pedagógico aos 

docentes. 

Cuidar da Comunidade 

escolar 

 Desenvolver atividades promotoras do sentimento de 

pertença à turma e à escola.  

 Prevenir situações de isolamento de alunos e incentivar a 

interajuda entre alunos. 

Acompanhar e Monitorizar 
 Prever formas de monitorização e avaliação. 

 

Envolvimento comunidade educativa 

 

O plano E@D tem como intenção chegar a todas as crianças e a todos os alunos, que 

frequentam o Externato, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil 

dos Alunos à Saída do Pré-Escolar e da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais, tendo em conta os princípios já existentes no desenho de medidas universais, 

seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva. 

 

De forma a envolver a comunidade educativa, foram elaborados  questionários através do 

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



Externato Maria Droste  

 

 

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: 
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Em relação ao inquérito da Creche e do Pré-Escolar, responderam 84 Encarregados de 

Educação e as respostas foram as seguintes: 

A criança tem acesso a computador, tablet ou telemóvel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual seria o melhor horário para o seu/sua filho/a realizar uma vídeo chamada com a 

Educadora ou Professor: 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 à Distância 

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 assíncronas. 
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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 assíncronas (dando maior autonomia 

ao aluno) ou sessões síncronas (em tempo real) e para orientação educativa dos alunos e 

esclarecimento de dúvidas; 

 

 respeitando as recomendações do ministério da educação, de acordo com a 

capacidade dos alunos se concentrarem sozinhos, não se deverá exceder o tempo de 20 

minutos para cada vídeo conferência (recomendação da UNESCO para E@D); 

 

 haverá alguma flexibilidade temporal na execução das tarefas, respeitando os diferentes 

ritmos de aprendizagem dos alunos. 
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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. 

 

Microsoft Teams 

 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. 
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Zoom 

 Esta é uma plataforma de vídeo e áudio conferência 

online de utilização bastante intuitivo, a privilegiar nas 

sessões online síncronas, em que o docente quiser 

reforçar a interação entre os elementos da turma, uma 

vez que permite a visualização simultânea de vários 

utilizadores. 

 
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. 

 

4. Plano de monitorização e avaliação. 

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

 

1. Criar uma equipa responsável por este trabalho  

2. Definir indicadores de qualidade e de quantidade, bem como de periodicidade de recolha.  

 

A equipa consistirá nas coordenadoras de ciclo, que farão articulação entre os vários docentes 

e os seus alunos e comunicarão com a Direção. 

Como indicadores de qualidade, será monitorizado o grau de satisfação dos docentes, dos 

alunos e dos pais/EE, bem como a qualidade do feedback dado a alunos, visando a 

monitorização das aprendizagens.  

Como indicadores de quantidade, serão 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. 


