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Plano estratégico de E@D 

Recomendações/sugestões para a orientação do trabalho do professor com os alunos 

Contingência no funcionamento das atividades de avaliação-ensino-aprendizagem no  

ano letivo 2020/2021 

 

As orientações do Ministério da Educação para a preparação do ano letivo 2020/2021 colocou-

nos perante o desafio de, em algum momento e por imperativos relacionados com a situação 

de pandemia, serem suspensas as atividades letivas presenciais e, neste sentido, reformularmos 

a nossa abordagem aos alunos e aos conteúdos/metas curriculares a lecionar, bem como à 

avaliação a realizar num contexto não presencial. 

Assim, afigura-se-nos importante a ponderação de alguns aspetos organizacionais desta nova 

abordagem de forma a facilitar o trabalho a desenvolver. 

Algumas premissas não nos levantam, desde já, dúvidas: 

… não se deve ter a pretensão de, no período de tempo de que dispomos, falar num verdadeiro 

ensino à distância (E@D), por se tratar de uma soma de meios e recursos tecnológicos o que, 

por si só, não cumpre o seu propósito; 

… a transição de um ensino presencial para um ensino totalmente mediado pelas tecnologias 

impõe uma mudança de rotinas, de cenários de aprendizagem, de estratégias e metodologias 

de trabalho, tanto para alunos como para professores, gerando constrangimentos, eventuais, 

em alguns intervenientes; 

… nem todos os alunos e docentes: 

o têm à sua disposição os meios de acesso digital (tablet/computadores/telemóveis), 

para o acompanhamento, assíncrono ou síncrono, de tarefas, atividades ou trabalhos; 

o abordam, com a proficiência desejável, a tecnologia para a sustentação de um ensino 

não presencial sustentado nos meios digitais; 

… a existência de algumas estratégias de ensino já desenvolvidas no Agrupamento de Escolas 

Dona Filipa de Lencastre, doravante designado por AEDFL, a aposta no trabalho colaborativo 

dos docentes dos diferentes grupos disciplinares, bem como a disponibilização de formação 

docente na área dos suportes digitais de apoio ao ensino remoto, facilitam o potencial de 

sucesso da avaliação, do ensino e da aprendizagem a desenvolver; 

… o projeto de formação docente será feito de acordo com o levantamento das necessidades 

manifestadas no AEDFL. 

 

 



Considerando as premissas enunciadas é importante referir: 

 Os meios de comunicação a utilizar no AEDFL são: os que o professor já utiliza com o 

grupo turma – mail da turma, Google Classroom, Microsoft Teams, de entre outros, 

(lecionação e comunicação assíncrona - suporte do processo de ensino- aprendizagem-

avaliação) e Microsoft Teams (para a interação síncrona professores/alunos/turma). 

 

 Para os alunos sem acesso digital serão feito todos os esforços, em colaboração com as 

Associações de Pais e Encarregados de Educação e com a Tutela, para colmatar esta 

dificuldade garantindo, à semelhança do que foi feito em março/abril p.p.., o apoio de 

equipamento informático aos alunos que demonstrarem esta necessidade.  

 

 No contexto atual do E@D, as estratégias a adotar pelos professores devem ser 

definidas em contexto do grupo disciplinar/ano e ajustadas em conselho de turma, 

utilizando, de entre outros, materiais de estudo e trabalho que os alunos já possuem, 

reduzindo a dependência da utilização da tecnologia para desenvolvimento das 

aprendizagens, complementadas com outros recursos digitais disponíveis nas 

diferentes plataformas de recurso educativos. 

 

  Com o propósito de não fomentar a utilização indiscriminada dos inúmeros recursos 

educativos já existentes, evitando-se uma dispersão da atenção, do essencial e da 

organização do estudo dos nossos alunos, recomenda-se que, preferencialmente, 

sobretudo para os mais novos, se privilegie a plataforma da editora do manual escolar 

escolhido para a disciplina ou de outra, de caráter geral, que satisfaça o requisito de 

uma aprendizagem de rigor e qualidade exigida aos alunos. 

 

  Com o respeito pelo cumprimento da matriz base da carga horária semanal/disciplina 
defende-se um equilíbrio entre as atividades síncronas e trabalho assíncrono em 
função dos níveis de ensino e perfil do grupo/turma. 

 

 O tempo letivo é gerido pelo professor da disciplina ou professor titular de turma em 

tempo e trabalho, tempos de atenção dispensada em ecrã e tempos de trabalho 

autónomo. As sessões síncronas no: 

 

 Jardim de Infância têm a duração diária de 1 hora no período da manhã 

e 1 hora no período da tarde; 

 No 1.º ciclo do e.b. têm a duração diária de 2 horas, com intervalo de 30 

minutos, no período da manhã e 1 hora no período da tarde;  

 2.º, 3.º ciclo do e.b. e no ensino secundário, não devem ocorrer em 

número inferior, à metade dos tempos da respetiva carga horária 

semanal/disciplina arredondada por excesso.  

 

 O Diretor de Turma comunica aos alunos/EE que se mantém a mancha horária semanal 

de modo que os alunos e família possam organizar o seu tempo de trabalho com os 

meios digitais que dispõem.  



 

 A organização do tempo síncrono é da responsabilidade do professor e do grupo 

disciplinar/ano. Sugere-se que o mesmo seja aproveitado, preferencialmente, para: 

trabalhar novos conteúdos, com ênfase para os de maior grau de dificuldade de 

aprendizagem sem a ação direta do professor, fazer pontos de situação, dar feedback 

relativamente ao trabalho desenvolvido, implementar aula invertida, reforçar a 

aprendizagem, auscultar o sentir dos alunos face ao processo da sua aprendizagem 

(atividades, carga de trabalho, instruções, entre outros). Sublinha-se que as 

metodologias de ensino presencial não são reprodutíveis em E@D. 

  

 A lecionação assíncrona, utilizando os meios que assim se entenderem adequados, 

permite a orientação para a realização do estudo autónomo e de tarefas e trabalhos 

programados pelo professor, com a ajuda do manual escolar, caderno de atividades, 

pesquisa em fontes de informação, documentos de apoio, fichas, entre outros.   

              

 Os coordenadores de cada grupo disciplinar promovem um trabalho de articulação 

entre os docentes por nível (ano/disciplina), com a finalidade de acompanhar o 

trabalho desenvolvido, definir os aspetos essenciais a assegurar (metas de 

aprendizagem/recursos disponíveis/modos de avaliação). Deste trabalho conjunto deve 

resultar um plano de planificação da ação.  

 

 Deve haver uma coordenação efetiva do Conselho de Turma para gerir 

adequadamente o volume de trabalho exigido aos alunos e as atividades de 

avaliação/aluno. Deste modo, o diretor de turma organiza o trabalho do Conselho de 

Turma, desempenhando um papel central na articulação entre professores e alunos. 

Acompanha o trabalho semanal da turma e garante o contacto com os 

pais/encarregados de educação. 

 

  No 1.º ciclo e pré-escolar, os coordenadores de ano articulam o trabalho do grupo de 

ano. O docente titular/educador-sala organiza o trabalho semanalmente, nas várias 

componentes do currículo, centraliza a função de divulgar o agendamento das aulas 

síncronas aos alunos e garante o contacto com os pais/encarregados de educação. 

 

 O professor organiza o plano de trabalho semanal a realizar no espaço de trabalho 

individual/aluno(s), indicando o tempo necessário à realização autónoma da tarefa 

(refere-se que, tendencialmente, segundo estudos divulgados, este tempo é o triplo do 

que seria necessário numa aula presencial e é tanto maior quanto mais jovens/menos 

autónomos forem os alunos). Tendo em linha de conta que a gestão do tempo de 

trabalho não presencial é muito diferente do das aulas convencionais, pede-se especial 

atenção nesta organização, com vista a ser evitado o excesso de trabalho solicitado 

semanalmente aos alunos. 

 

 Os conteúdos e objetivos a trabalhar devem respeitar as metas de 

curriculares/disciplina, a aprendizagem significativa (fulcral/estruturante) para o 



prosseguimento dos estudos e o desenvolvimento das competências do Perfil dos 

Alunos. 

 

 Caso existam condições e se entenda oportuno poderão ser desenvolvidos trabalhos de 

natureza interdisciplinar, em dinâmicas de trabalho individual ou de trabalho de grupo. 

 

 A ação do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), através dos professores de 

educação especial, manterá a colaboração com os professores titulares, professores 

das disciplinas e diretores de turma na adaptação de estratégias e materiais para os 

alunos a quem dão apoio. Devem usar as plataformas adotadas pela turma ou a que 

melhor se adeque à situação dos alunos e famílias. 

 

 Para os alunos com adaptações curriculares significativas, os professores de educação 

especial devem dar continuidade aos objetivos delineados no Programa Educativo 

Individual dos alunos. Devem articular o trabalho com os técnicos dos Centros de 

terapia de apoio e com a EMAEI e enviar atividades com orientações para os 

Encarregados de Educação.    

 

 Todas as tarefas e trabalhos realizados, bem como a participação dos alunos em 

plataforma síncrona ou assíncrona, devem ser valorados para a avaliação e dela será 

dada informação aos alunos. 

 

 A avaliação deve ser adequada às atividades realizadas (modo e conteúdo), sendo 

imprescindível a explicitação/clarificação, aos alunos, dos critérios que presidem à 

formulação dos respetivos juízes de valor classificativos.  

 

 Deve ser, tanto quanto possível, evitada uma grande proliferação de novas 

ferramentas no conjunto do Conselho de Turma (cada professor utiliza um conjunto de 

ferramentas diferentes). Se, por um lado, as ferramentas que já foram usadas pelos 

alunos não levantaram problemas, por outro, as novas requerem uma curva de 

aprendizagem que será tanto maior quanto o seu número. 

 

 O trabalho desenvolvido (síncrono e assíncrono) / semanal deve ser registado no 

programa Inovar Alunos no espaço destinado ao sumário. Sublinha-se que no 

desenvolvimento do processo de avaliação-ensino-aprendizagem online afigura-se 

como importante: 

 

 Privilegiar as metodologias assíncronas (os alunos realizam as tarefas 

cumprindo determinados prazos, mas ao seu ritmo e no seu tempo, 

respeitando o estabelecido pelo professor) e as síncronas (videoconferência 

onde estão presentes todos à mesma hora). 

 

 Disponibilizar atividades a serem realizadas pelos alunos, tais como, leituras, 

exploração de recursos (áudio, vídeo, apresentações e simulações), exercícios, 

pequenos projetos, testes, produções, trabalhos de grupo, discussão de um 



tema, diário de aprendizagem / portfólio digital, votações, mapas mentais, 

questões, estudo de caso, relatório, análise crítica, …. 

 

 Incentivar a colaboração entre os alunos na realização de tarefas e na 

elaboração de produtos intermédios e finais, ajudando, assim, a diminuir o 

sentimento de isolamento e distância, aumentando o espírito de comunidade e 

entreajuda, importante para se gerir uma situação que, para alguns, pode ser 

emocionalmente exigente, ao mesmo tempo que se afigura muito benéfica 

para os alunos que apresentem mais dificuldades.  

  

 Ter em atenção os tempos máximos recomendados (15 minutos, 

preferencialmente com menor duração) na utilização de vídeos, próprios ou 

disponíveis online. Devem ser elaboradas atividades que permitam trabalhar os 

conteúdos dos vídeos em segmentos menores, caso de se optar por vídeos de 

maior duração. 

 

 Explicitar regras para as sessões síncronas (utilização de microfone, 

auscultadores, webcam, solicitação de participação). 

 

 Estar atento ao volume de trabalho do aluno. 

 

 Fornecer orientações escritas e claras (as instruções devem ser detalhadas e 

explicitas) quanto ao que fazer, quando, como e modo de envio. 

 

 Acompanhar e apoiar a realização das atividades, esclarecer dúvidas e 

responder a perguntas utilizando as ferramentas de comunicação disponíveis 

(Teams, WhatsApp, Chats…). 

 

 Ser construtivo nas interações com os alunos, tendo em atenção que estão 

ausentes da comunicação online todos os sinais e elementos não verbais que 

contextualizam e dão significado à comunicação presencial. 

 

 Desenvolver uma avaliação contínua das atividades que reflita o desempenho e 

evolução dos alunos no que se refere aos objetivos alcançados, às 

competências desenvolvidas, com base nas produções e interação solicitadas 

aos alunos. Devem ser selecionadas de forma criteriosa o que se entender por 

relevante e significativo para avaliar e classificar. 

 

 Diversificar os elementos de avaliação utilizando, por exemplo, fórum – tópico 

de discussão, envio de trabalhos em vídeo, texto, áudio, imagem, apresentação 

de trabalhos (pecha kucha, prezi, vídeo, sessão síncrona, Powerpoint com 

audio, podcast, storyboard), de entre outros. 

 

 



Cada professor deve fazer uma gestão cuidada do seu volume de trabalho: 

 optar por um feedback por amostragem, considerando o número de 

alunos; 

 escolher criteriosamente o que avaliar e classificar; 

 privilegiar meios de comunicação um-para-todos (as dúvidas de um podem 

ser a dúvida de alguns, um esclarecimento único pode ser visto e utilizado 

por muitos alunos). 

A escolha do Microsoft Teams apresenta: 

 uma usabilidade, visual e funcional, apelativa e permite uma fácil 

adaptação  

 um conjunto de ferramentas suficientes para organizar a aprendizagem  

  uma integração fácil com as aplicações Office (Word, Powerpoint e Excel), 

e outras com grande utilidade (Forms, para criar quizzes/testes, embora 

relativamente básicos). 

Notas 

Já foram criadas contas institucionais (@aedfl.edu.pt) para todos os alunos, necessárias para a 

utilização do Teams. 

Verificando-se dificuldades de gestão e/ou utilização de equipamentos informáticos, o 

professor poderá usar os meios disponíveis no AEDFL, estabelecendo um horário em que se 

desloca à escola para essa tarefa.  

Será disponibilizada apoio aos professores, alunos e pais/EEs, através da equipa de apoio 

informático nomeada para esse efeito, tendo em vista a facilitação do acesso às plataformas e 

outras aplicações a utilizar no ensino a distância. 

A monitorização do trabalho realizado no período em que decorre o E@D será concretizada 

através da informação recolhida a partir do programa Inovar Alunos (registo de sumários) e de 

outros meios que venham a ser considerados adequados, em função dos recursos disponíveis 

no AEDFL. 

 

 

Conselho Pedagógico de organização do plano estratégico de E@D 

 

TUTORIAIS 

https://youtu.be/QjN8bjmqyMY - disponibilizar recursos aos alunos no Teams 

https://youtu.be/jBTjaphi_m4 - organizar o espaço e comunicar no Teams 

https://youtu.be/glnijG1zkrw - adicionar atividades no Teams 

https://youtu.be/QjN8bjmqyMY
https://youtu.be/jBTjaphi_m4
https://youtu.be/glnijG1zkrw


https://youtu.be/KfltpM_JMA4 - enviar trabalhos para o Teams (guia para pais e alunos) 

https://youtu.be/q9b6dbV3lgA - como criar uma reunião online no Teams 

 

 

      

 

 

 

 

 

RECURSOS (exemplos) 

     votação                  mapas mentais                    diário de aprendizagem / portfólio digital  

 

 

 

 

testes /quizzes 

 

 

 

 

https://youtu.be/KfltpM_JMA4
https://youtu.be/q9b6dbV3lgA
https://padlet.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mindmeister.com/pt/
https://kahoot.com/

