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Anexo 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

PE@D-AEMC 
Plano de Ensino a Distância do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo 

 

Introdução 

O Ensino a Distância (E@D) é o conjunto de atos educativos intencionais que se caracterizam pela separação física entre 
professor e aluno e pela consequente necessidade de utilização de tecnologias de mediação entre ambos.  

Este documento apresenta o Plano de Ensino a Distância do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (doravante 
designado PE@D-AEMC), a vigorar no 3.º período letivo de 2019/20. O plano que se apresenta visa dar resposta, sob a 
forma de informações e orientações, à súbita alteração do paradigma de ensino e aprendizagem que decorre da 
suspensão das atividades letivas presenciais, neste ano, motivada pela pandemia de COVID-19.  

As informações e orientações que se apresentam serão consideradas pelos docentes na planificação das suas aulas em 
regime de Ensino a Distância (E@D), num trabalho articulado no Agrupamento, nomeadamente no que respeita à 
organização dos procedimentos a observar e dos instrumentos a utilizar. 

O PE@D-AEMC tem como propósito chegar a todas as crianças e a todos os alunos, sempre no primado da Educação 
Inclusiva, bem como na prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  
e na aquisição das Aprendizagens Essenciais, os quais serão sempre tomados como referenciais da ação pedagógica. 
Como tal, foi tido em consideração o diagnóstico da situação de acesso a computador e à internet registado nas atas dos 
conselhos de turma do 2.º período letivo. 

São parceiros fundamentais para o sucesso do PE@D-AEMC: 

 As famílias e a APAIS; 

 A Câmara Municipal de Miranda do Corvo e as Juntas de Freguesia; 

 As Instituições de Solidariedade Social da área geográfica do AEMC; 

 O Centro de Formação Nova Ágora  
 

O PE@D-AEMC é composto por nove secções e anexos:  
A. Princípios para a gestão do E@D 
B. Ações imediatas, intervenientes e atribuições 
C. Modelo de E@D adotado 
D. Recursos de referência para o PE@D 
E. Intervenção das outras estruturas no PE@D-AEMC 
F. Coordenação do Plano Semanal de Trabalho da Turma 
G. Gestão da assiduidade, dos conteúdos programáticos e da avaliação 
H. Avaliação 
I. Bibliografia 
J. Anexos: 
Anexo A. Mancha horária do Pré-Escolar – Horário Tipo 
Anexo B. Mancha horária de Inglês 1º Ciclo– Horário Tipo  
Anexo C. Mancha horária do 1º ciclo – Horário Tipo  
Anexo D. Mancha horária do 2º, 3º Ciclos e Secundário – Horário Tipo 
Anexo E. Plano de Semanal de Trabalho 
Anexo F. Recursos Digitais 

 

O PE@D-AEMC está sujeito a atualizações e revisões, oportunamente dadas a conhecer, em função de erros, 
insuficiências, inadaptações e necessidades identificadas e dos contributos recebidos.  
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A - Princípios para a gestão do E@D 

O PE@D-AEMC assume as recomendações tutelares sobre o ensino a distância (E@D) e assenta nos seguintes princípios: 

1. Inclusão – que visa garantir a ligação de todos os alunos com todos os professores de todas as 
disciplinas/áreas disciplinares; o contacto oportuno com todos os encarregados de educação; a adoção de 
metodologias e estratégias diversificadas; a adaptação dos tempos de execução de atividades em função das 
idades, dos ritmos de aprendizagem, da natureza das tarefas envolvidas, da disponibilidade e qualidade dos 
recursos necessários. 

2. Colaboração – que visa a interajuda de todos; a partilha de ideias, metodologias e materiais; o desenvolvimento, 
sempre que oportuno, de atividades e projetos de natureza interdisciplinar; a consolidação do trabalho 
colaborativo entre todos. 

3. Simplicidade – que visa evitar-se a redundância de comunicações e dos canais de comunicação; evitar-se a 
dispersão por um número excessivo de plataformas e apps; a adoção, preferencialmente, de tarefas simples e 
exequíveis, suportadas em instruções claras; a ponderação da quantidade e complexidade das tarefas a atribuir. 

4. Flexibilidade – que visa a flexibilização da mancha horária, combinando-se momentos de trabalho em horário 
fixo e em horário variável; momentos intercalados de trabalho online, offline e de descanso; a assunção de um 
modelo híbrido de comunicação a distância, com comunicações síncronas e assíncronas; o ajuste da carga 
horária semanal de cada disciplina / componente curricular / módulo / UFCD em função de necessidades 
detetadas; a revisão constante das práticas e deste mesmo plano. 

 

B. Ações imediatas, intervenientes e atribuições 

De forma a gerir a implementação do PE@D-AEMC, bem como a agilizar o processo de decisão e a concretização das 
ações previstas e ainda disponibilizar o apoio pedagógico e técnico às várias ações, criam-se equipas de apoio 
pedagógico, de apoio tecnológico e de monitorização. 

 

Equipas Membros 

Equipas pedagógicas centrais Conselhos de turma 

Equipa de apoio pedagógico 

 Direção  Ana Margarida Santos 
 Conselho Pedagógico  Mário Rui Paz Henriques 
 Coordenações de Ciclos  Todos os Coordenadores, com assessoria, no 

Ensino Básico, da docente Camila Cosme 
 Coordenação de titulares de turma  Cândida Correia 
 Coordenador dos Cursos CEF e Profissionais  Francisco Borges 
 EMAEI  Isabel Borges 

Equipa de apoio tecnológico 
 Docentes TIC: Nélson, Geni, Rute, Teresa Rua e Paulo Gomes 

 Serviços de Administração Escolar  José Brandão 

Equipa de monitorização 

 Direção  José Manuel Simões 
 Conselho Pedagógico  Cristina Santos 
 Coordenações de Ciclos  Todos os Coordenadores 
 Coordenação de titulares de turma Paula Antunes 
 Cursos CEF e Profissionais  Luísa Fernandes, Francisco Borges e Área 

de Alunos  
 Equipa de Autoavaliação do Agrupamento  João Santo 
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B.2 - Papéis das Lideranças 

Neste processo, todas as lideranças assumem um papel essencial na conceção, implementação e monitorização do 
PE@D-AEMC. Porém, há que sublinhar a ação essencial das lideranças intermédias. O quadro seguinte apresenta estas 
lideranças e os seus papéis fundamentais: 

 
 

Líderes intermédios Competências 

Coordenadores de departamento 

Subcoordenadores de grupos 
disciplinares 

 Ativar as suas estruturas e coordenar a implementação do PE@D-AEMC 

 Estimulando o trabalho colaborativo entre pares 

 Acompanhando a criação e adaptação de materiais pedagógicos ao 
E@D 

 Verificando se as estratégias adotadas no E@D são flexíveis e 
inclusivas  

 Pugnando pela concretização da Estratégia de Educação para a 
Cidadania 

 Supervisionando as estratégias e procedimentos de avaliação online 

 Apoiar os professores e educadores, a nível pedagógico e eventualmente 
técnico 

Coordenadores de ciclos 

Coordenadores do Pré-Escolar  e do  

1.º CEB 

 Ativar e coordenar nas suas estruturas a implementação do PE@D-AEMC 

 Apoiar os titulares de turma e os diretores de turma, a nível pedagógico e 
eventualmente técnico 

 Monitorizar a implementação do PE@D-AEMC 

Coordenador dos cursos CEF e 
profissionais 

 Adequar o PE@D-AEMC às especificidades do ensino profissionalizante 

 Verificar a aplicação local das orientações do POCH e da ANQEP 

 Pugnar pelo cumprimento dos planos de formação 

 Estabelecer o interface com as entidades externas 

Diretores de turma  

Educadores titulares de grupo 

Professores titulares de turma 

 

 

 Coordenar o Plano Semanal de Trabalho da turma 

 Estabelecer o interface com as famílias 

 Disponibilizando aos discentes e aos encarregados de educação a 
planificação semanal para a semana seguinte.  

 Informando os pais e encarregados de educação do grau de 
participação dos seus educandos nos trabalhos propostos 

 Ajustando com cada docente do CT o que seja necessário, em função 
do feedback que tem dos discentes e famílias. 

 Diagnosticando constrangimentos técnicos e comunicando-os 
superiormente 

 

 

 

B.3 - Papéis dos Educadores e Professores 

 

 Ajustar as planificações às cargas horárias disponíveis e aos ritmos de ensino/aprendizagem a distância; 

 Conceber e adaptar materiais pedagógicos ao E@D das suas disciplinas/áreas; 

 Conceber atividades em E@D a incluir no Plano Semanal de Trabalho; 

 Conceber e aplicar estratégias de avaliação online; 

 Dar feedback aos alunos e às famílias. 
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C - Modelo de E@D adotado 

 

O modelo de E@D do AEMC caracteriza-se pelas seguintes linhas mestras: 

 

1. Flexibilização das manchas horárias das turmas: 

 não manter o horário original, com as disciplinas dispersas por vários dias da semana;  

 agrupar as horas de cada disciplina tendencialmente num dia da semana;  

 integrar o #EstudoEmCasa nas manchas horárias de todos os ciclos, apresentando-se assim uma mancha horária 

semanal definida. 

 

2. Ajuste das cargas horárias semanais de cada disciplina / componente curricular / módulo / UFCD: 

 adaptar a carga horária semanal de cada disciplina em função dos imperativos de simplicidade e urgência da 

reformulação dos horários, da integração do #EstudoEmCasa no E@D, do atendimento às situações de partilha de 

computador e acesso à internet nas famílias e da impossibilidade prática de respeitar a proporcionalidade com as 

cargas horárias originais; 

 atribuir a cada disciplina uma manhã ou uma tarde, para que cada professor contacte os alunos, de forma mais 

direta, apenas nesse dia, apenas orientando os trabalhos a distância nos restantes. 

 

3. Alternância de trabalho online, offline e de descanso: 

 não realizar sessões longas a explicar conteúdos da disciplina; 

 definir o tempo de intervalo entre cada tarefa proposta, conforme as faixas etárias;  

 ter flexibilidade temporal na execução das tarefas;  

 respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. 

 

4. Assunção de um modelo híbrido de comunicação a distância, com comunicações síncronas e assíncronas. 

 

 

C.1 - Reformulação dos horários 
 

O E@D desenvolve-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas sobretudo para: 

 Orientação educativa dos alunos (por exemplo, propondo atividades, especificando o que se pretende com cada 

tarefa, quais as páginas do manual a consultar, onde podem pesquisar informação adicional, de que modo podem 

colaborar com os colegas, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, através de um portefólio);  

 Esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para o estabelecimento de rotinas e para conferir 

segurança aos alunos e encarregados de educação. 

Em função destas atividades e da alteração do conceito de aula num contexto não presencial, o AEMC assume a 

necessidade de alterar as manchas horárias das turmas e, consequentemente, os horários dos docentes.  
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As manchas horárias das diferentes turmas encontram-se nos Anexos A a D. Os docentes de AEC colaboram com a(o) 

docente titular de turma na organização de tarefas das respetivas áreas (educação física e motora e música).  

 

C.2 - Recomendações gerais para a gestão de atividades síncronas e assíncronas 

De forma coordenada, todas as ações e atividades de comunicação deverão: 

 Nortear-se por uma mensagem central; 

 Adequar-se aos destinatários; 

 Seguir uma estratégia; 

 Ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais adequados. 

As atividades a levar a cabo estão divididas segundo a sua ocorrência em tempo real – atividades síncronas – ou segundo 
o seu desenvolvimento em tempos diferidos – atividades assíncronas, observando-se os seguintes princípios: 

 As atividades síncronas e assíncronas são complementares e nenhuma substitui outra, dado que as tarefas a 
executar em tempo real e em diferido são diferentes e envolvem plataformas e recursos distintos. 

 As atividades assíncronas assumem preponderância sobre as atividades síncronas. Enquanto estas últimas são 
momentos de apresentação de conteúdos, de orientação de atividades, de esclarecimento de dúvidas e de 
verificação de aprendizagens, aquelas, pelo maior tempo em que se desenvolvem, são as que permitem o 
incremento da autonomia dos alunos e a construção e consolidação das suas aprendizagens.  

 Deve existir equilíbrio e parcimónia na gestão das atividades síncronas e assíncronas, o que não significa uma 
distribuição equitativa dos tempos.  
 

C.3 - Recomendações específicas para as atividades síncronas: 

a) Dar orientações claras e sintéticas; 

b) Enunciar a atividade a realizar e as tarefas que envolve; 

c) Indicar o resultado a apresentar; 

d) Listar os recursos a mobilizar e as alternativas, em caso de dificuldade; 

e) Estabelecer as apps e plataformas a utilizar e as alternativas, em caso de dificuldade; 

f) Combinar a duração da atividade e o momento de reentrada em contacto; 

g) Indicar o modo de apresentação do trabalho ao grupo ou ao professor; 

h) Explicitar o modo de avaliação previsto; 

i) Não ultrapassar:  

 

 

 

 

 

OBS.: Estes tempos não indicam o total de tempo em sessão síncrona, que pode ser maior embora deva ser 

parcimonioso, mas apenas o máximo de tempo seguido numa dada sessão síncrona. 

 

  

 

Até 15 minutos seguidos no 1.º CEB,  

Até 20 minutos seguidos no 2.º CEB,  

Até 30 minutos seguidos no 3.º CEB e  

Até 50 minutos seguidos no ensino secundário 
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C.4 - Recomendações específicas para as atividades assíncronas: 

a) Apresentar o plano semanal da disciplina;  

b) Enunciar a atividade a realizar e as tarefas que envolve; 

c) Exemplificar o produto a concretizar; 

d) Listar os recursos a mobilizar e as alternativas, em caso de dificuldade; 

e) Estabelecer as apps e plataformas a utilizar e as alternativas, em caso de dificuldade; 

f) Definir um prazo exequível para a entrega, envio e/ou apresentação do trabalho; 

g) Indicar o modo de apresentação do trabalho ao grupo ou ao professor; 

h) Explicitar o modo de avaliação previsto. 

 

D - Recursos de referência para o PE@D 

 

Considerando o princípio da simplicidade, de modo a evitar-se a redundância de comunicações e dos canais de 
comunicação e a evitar-se a dispersão por um número excessivo de plataformas e apps, indicam-se os recursos 
preferenciais a utilizar nas comunicações: 

 

Atividades síncronas Plataformas 

Videoconferências Google Reunião/Meet 

Chat Google Chat/Conversa 

Atividades assíncronas Plataformas 

Agendamentos de reuniões online 

Google Calendário/Calendar 

Google Classroom 

GMail institucional 

Comunicações em diferido 

GMail institucional 

SMS 

Whatsapp 

Repositório e partilha de ficheiros já criados 
Google Drive 

GMail institucional 

Criação / edição de ficheiros por vários colaboradores 

Google Documentos/Docs 

Google Folha de Cálculo/Sheets 

Google Apresentações/Slides 

 

Estes recursos não excluem a utilização ponderada de outras plataformas e apps quando o trabalho disciplinar específico 
assim o exija. O Anexo F apresenta uma lista de outros recursos digitais. 

 

E - Intervenção das outras estruturas no PE@D-AEMC 
 

Dado que 

 a implementação do PE@D exige não apenas o contributo de docentes, discentes e famílias, mas igualmente o 
de muitos outros atores e estruturas pedagógicas (que abaixo de discriminam); 

 esses atores e estruturas estão ainda a reunir e a definir procedimentos e modos de intervenção; 

 o PE@D-AEMC é um documento dinâmico; 
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será objeto de explicitação em próximas atualizações deste Plano (ou em documentos de orientação específicos) a 
operacionalização e intervenção do(s)/da(s): 

⦿Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) pretende dar continuidade à operacionalização da Educação 
Inclusiva em período de Ensino à Distância garantindo, deste modo, a resposta efetiva à diversidade de necessidades de 
todos os alunos, promovendo a sua participação e aprendizagem. 

As seguintes orientações sustentam a ação/intervenção da EMAEI: 

1 – Sensibilizar a comunidade educativa para a Educação Inclusiva: 

A EMAEI continua a apoiar o Agrupamento na promoção, reforço e perseverança em garantir a inclusão de todos os alunos. 
Nesta fase, importa manter disponibilidade constante junto de toda a comunidade educativa, de modo a diagnosticar 
situações de exclusão/não acesso às ferramentas, mecanismos, práticas pedagógicas essenciais a todos e a cada um dos 
alunos. 

2 – Mobilização de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão: 

A garantia de que as medidas de suporte que sejam necessárias para uma adequada resposta aos alunos do Agrupamento, 
são asseguradas pela EMAEI, que definiu procedimentos específicos neste âmbito, informando todos os docentes através de 
nota de esclarecimento. 

3 – Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte: 

No sentido de dar continuidade ao acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte, a EMAEI elaborou 
um registo de momentos de articulação (data/hora; contacto/articulação com; dificuldades diagnosticadas; propostas de 
resolução; materiais/orientações partilhadas; observações), realizado entre os docentes de Educação Especial e os outros 
intervenientes no processo de aprendizagem de cada aluno (professores titulares de grupo/ professores titulares de turma/ 
diretores de turma/professores das disciplinas/ família/ Encarregado de Educação/ técnicos, etc.). Este registo é indicado, 
principalmente, nos alunos com medidas seletivas e adicionais, uma vez que todos os restantes alunos beneficiam de 
medidas universais e a monitorização das suas aprendizagens é feita, prioritariamente, pelos docentes titulares de 
grupo/turma e conselhos de turma. No que se refere ao Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) a EMAEI continua a reforçar a 
monitorização e articulação essenciais para a promoção de encaminhamento e suporte aos alunos que recebem respostas 
mais específicas desta estrutura, principalmente nesta fase de E@D. 

4 – Elaboração de documentos – Relatório Técnico-Pedagógico (RTP); Programa Educativo Individual (PEI); Plano Individual 
de Transição (PIT): 

Os procedimentos que preconizam a elaboração dos documentos supracitados continuam a ser viabilizados pelos diversos 
elementos da EMAEI (elementos permanentes e elementos variáveis), cumprindo as orientações definidas internamente, 
assegurando todos os mecanismos de suporte organizacional e pedagógico aos alunos. 

5 – Articulação, envolvimento e participação dos Encarregados de Educação/Família: 

É dada continuidade a uma efetiva valorização do envolvimento e participação da Família/Encarregado/a de Educação (EE) 
nos processos educativos dos seus educandos. O acesso à informação e oportunidades de esclarecimento continuam 
subjacentes aos pressupostos definidos na EMAEI e do AEMC, quanto à relevância da tomada de decisão informada, dos EE 
em relação aos seus educandos. 

6 - Articulação com outros Serviços/Estruturas da Comunidade: 

A articulação com estruturas/serviços continua a revelar-se uma variável fundamental na agilização de respostas aos 
alunos e suas famílias. A EMAEI mantém uma articulação estreita com estruturas da comunidade como o Centro de Recursos 
para a Inclusão (CRI) desenvolvendo estratégias e planificando intervenções consistentes com as necessidades dos 
alunos/família e procurando a otimização e partilha de recursos diversificados. Com vista à cobertura de necessidades mais 
específicas, nomeadamente no que se refere a produtos de apoio, a EMAEI mantém ligação com o CRTIC (contactos via 
email/plataforma moodle).  

A EMAEI mantém, deste modo, toda uma diversidade de ações que procuram garantir o melhor suporte a toda a comunidade 
educativa, recorrendo a diversificadas ferramentas e tecnologias, nomeadamente as reuniões por videoconferência, suporte 
informativo, via email de um modo geral (para todos os docentes) e de modo mais específico (no suporte a situações/casos 
mais individualizados).  
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A EMAEI procura, pois, continuar a ser uma força que colabora para que as diferenças não se transformem em 
desigualdades. 

 

⦿ Educação Especial 

Os Serviços de Educação Especial têm diversas competências e são um recurso fundamental para garantir todos os 
princípios da inclusão previstos no DLnº54/2018, tais como “equidade, inclusão, flexibilidade, autodeterminação”. 

Na sequência das medidas extraordinárias e adequadas à grave situação de saúde em consequência do COVID19 e de 
forma a dar resposta educativa à problemática da situação de pandemia, os docentes de educação especial assumem um 
papel fundamental na articulação com os diversos serviços, e comunidade. 

A acão dos decentes de educação especial deve orientar-se por duas linhas de intervenção: 

-Trabalho colaborativo com todos os intervenientes no processo educativo dos alunos.  

-Articulação com a direcção e EMAEI.  

-Participar na definição e na conceção do Plano E@D de forma a garantir o acesso de todos os alunos às medidas 
educativas definidas para cada um. 

-Identificar problemas e necessidades para que todos os alunos tenham os recursos que lhe permitam participar no seu 
processo educativo. 

-Apoio aos docentes titulares de turma/diretores de turma. 

Colaborar com os docentes titulares de turma/diretores de turma articulando os procedimentos garantindo que cada 
aluno tem a resposta adequada à sua problemática. 

-Apoiar os docentes na diferenciação pedagógica, e de recursos adaptando-os ao perfil de cada aluno, promovendo assim 
a melhoria das aprendizagens. 

-Apoiar os Pais/ Encarregados de Educação/Famílias. 

-Assumir um papel preponderante na articulação com os Pais/ Encarregados de Educação/Famílias utilizando todos os 
canais disponíveis para responder às necessidades de cada família. 

-Identificar necessidades e contribuir para a sua solução a partir dos recursos existentes na comunidade. 

-Articulação com os recursos existentes na comunidade.  

-Colaborar com os serviços (CRI, CRTIC, ELI) para assegurar uma intervenção de qualidade indispensáveis às 
aprendizagens 

 

⦿ Apoio direto prestado aos alunos. 

-Incentivar a utilização dos conteúdos da grelha do “ Estudo em casa E@D”. 

 -Criar momentos de apoio direto aos alunos (individual ou em pequeno grupo, em coadjuvação, nos momentos de aula 
síncrona). 

-Utilizar os momentos assíncronos para maior apoio e receber o feedback relativo às tarefas desenvolvidas e as 
dificuldades sentidas por cada um.  

-Reformular o apoio ajustando-o a cada família. 

 

⦿ Apoio Educativo  

No 3.º Período, os apoios mantêm-se com o mesmo número de alunos do 2.º Período. O apoio educativo é prestado pelos 
docentes Paula Sousa, Isabel Vaz, Isabel Santos, José Gabriel Martins, Graciete Martins e Maria José Paulo. Nas sessões 
síncronas e assíncronas, os professores interagem com os alunos através de telemóvel, WhatsApp ou videoconferência 
(Google Meet ou Zoom) e realizam o trabalho de acordo com a planificação do/a professor/a titular de turma, ou 
respondendo às especificidades ou dificuldades dos alunos, de acordo com o horário estabelecido e articulado com os 
docentes titulares de turma. 
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⦿ ELI/SNIPI 

A Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância Miranda do Corvo/Penela tem como referência o Agrupamento de 
Escolas de Miranda do Corvo. A equipa é constituída por profissionais de diversas áreas (Saúde, Educação e 
Segurança Social/Associação Nacional de Intervenção Precoce - ANIP) que acompanham cerca de 40 crianças nos 
concelhos de Miranda do Corvo e de Penela, sendo que, a maior parte dos casos, corresponde ao concelho de 
Miranda do Corvo. 

No seguimento das diretrizes emanadas pela Subcomissão do SNIPI Centro e do Núcleo de Supervisão Técnica, que 
orientam a ação desenvolvida pelas equipas, os profissionais desempenham funções na modalidade de teletrabalho. 
O trabalho realizado tem-se baseado nos contactos por telefone e na utilização de plataformas de videoconferência, 
como o Whatsapp, Zoom, etc., sendo estas ferramentas adequadas às condições e características de funcionamento 
de cada família, respeitando as suas opções e privilegiando as tipologias de contacto que melhor lhes servem.  

Cada profissional cumpre o horário definido, mantendo a máxima eficácia possível no apoio aos casos que 
acompanha diretamente, enquanto Mediador de Caso. Na intervenção destes profissionais continuam a ser 
implementados os objetivos definidos no Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP), para cada família/criança, 
desenvolvendo toda a articulação necessária com outros cuidadores, nomeadamente dos contextos 
educativos/pedagógicos - Educadores de Infância. 

Todos os contactos estabelecidos e ações desenvolvidas são registados nos processos individuais de cada criança, 
conforme procedimento definido e preconizado em Intervenção Precoce.  

 

⦿ ATE - Apoio Tutorial Específico  

No seguimento do estabelecido no artigo 12º do Despacho Normativo nº4-A/2016, de 16 de junho, tendo presente os 
pressupostos do Plano de Educação à Distância do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo e tendo em conta a 
maior vulnerabilidade e fragilidade dos alunos e famílias neste contexto, o Apoio Tutorial Específico procurará 
encontrar respostas adequadas às dificuldades específicas de cada tutorando, apoiando-os na criação de novas 
rotinas/hábitos de estudo, no cumprimento das regras escolares e no seu projeto de vida, promovendo um 
acompanhamento que permita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

O ATE propõe os seguintes procedimentos: 

Dar continuidade aos contactos efetuados com os tutorando ao longo do 3º período, preferencialmente 1 vez por 
semana e em articulação com o Diretor de Turma; 

Recorrer às tecnologias de informação para dar continuidade ao trabalho de apoio, nomeadamente: telemóvel; SMS; 
whatsApp; Messenger e Google classroom; 

Continuar a fazer um levantamento das necessidades básicas dos alunos/famílias e articular com a Direção do 
AEMC; 

Continuar a “OUVIR” os alunos e, sempre que se revele necessário, solicitar o apoio psicológico do SPO; 

Dar continuidade ao trabalho/procedimentos articulados entre tutoras; 

Todos os contactos estabelecidos e as ações desenvolvidas pelas tutoras são registadas num documento individual 
para o efeito. 

 

⦿ GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento harmonioso 
dos adolescentes e jovens nas suas diferentes dimensões: individual, familiar, escolar e social. 

Atendendo à emergência provocada pela pandemia do Covid-19 e tendo em conta a maior vulnerabilidade e 
fragilidade dos alunos e famílias neste contexto, este gabinete propõe os seguintes procedimentos: 



_______________________________________________________________________________________________ 
Plano E@D do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo                                                       11 

1 - Dar continuidade aos contactos efetuados com alunos e famílias ao longo do 3º período, preferencialmente 1 vez 
por semana e em articulação com o Diretor de Turma. 

2 - Informar as famílias e crianças de que a linha SOS Criança (116111) está disponível.  

3 – Implementar a linha SOS GAAF: disponibilizar um número de telemóvel para receber eventuais contactos dos 
alunos e famílias necessitados. 

4 - Recorrer às tecnologias de informação para dar continuidade ao trabalho de apoio, nomeadamente: telemóvel; 
SMS; whatsApp; messenger; Google meet; Google classroom;  

5 - Enviar semanalmente um desafio aos alunos, no âmbito dos processos de autorregulação (Ex: desafio lúdico-
pedagógico, definir um objetivo para concretizar naquela semana…). 

- Continuar a fazer um levantamento das necessidades básicas dos alunos/famílias e articular com a Direção do 
AEMC. 

7 - Continuar a “OUVIR” os alunos e, sempre que se revele necessário, solicitar o apoio psicológico do SPO ou 
articular com parceiros externos para outros apoios (enfermeira Dora Lamas e CPCJ). 

8 - Articular com o IAC através de preenchimento de questionário, relatório/balanço. 

9 - Solicitar formação Online para técnicos do GAAF, a disponibilizar pelo IAC no âmbito do apoio à distância ao 
aluno/Família. 

10 - Todos os contactos estabelecidos, bem como as ações desenvolvidas pelo gabinete são registadas num 
documento para o efeito. 

 

⦿ AAAF – Pré-Escolar 

Ao longo do 3.º período, os professores das AAAF disponibilizam material, semanalmente, que é enviado pelas 
educadoras titulares de grupo aos EE. O material disponibilizado tem um caráter lúdico e facultativo. Todas as 
crianças têm acesso ao mesmo material e os pais e EE poderão geri-lo de acordo com a sua realidade. As 
educadoras titulares de grupo e os docentes das AAAF articulam, entre si, da forma que considerem mais 
conveniente, por videoconferência, correio eletrónico, telemóvel, SMS. 

Relativamente à articulação com as crianças e EE, os professores das AAAF participam nas sessões síncronas com 
as crianças, os EE e as educadoras titulares, pelo menos uma vez por mês, em colaboração/articulação com todos os 
docentes envolvidos. 

 

⦿ Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)  

Ao longo do 3.º período, os professores das AEC, disponibilizam material, que é incluído na planificação semanal de 
cada titular de turma no horário das AEC e enviado aos alunos/encarregados de educação. O material disponibilizado 
tem um caráter lúdico e facultativo. Todos os alunos têm acesso ao mesmo material e poderão geri-lo de acordo 
com a sua realidade. Ficou acordado que os trabalhos seriam enviados, pelos professores das AEC, de duas em duas 
semanas, à exceção de Atividade Física e Desportiva, em que os trabalhos poderão ser enviados semanalmente, 
valorizando, desta forma, os benefícios do exercício físico num período de isolamento devido à pandemia e a vertente 
lúdica e motivadora da atividade.  

Os professores titulares de turma e os docentes das AEC articulam, entre si, da forma que considerem mais 
conveniente, por videoconferência, email, telemóvel, SMS, …. 

Relativamente à articulação com os alunos, os professores das AEC participam nas sessões síncronas com os alunos 
e professores titulares, pelo menos uma vez por mês, em colaboração/articulação com todos os docentes 
envolvidos.  

 

⦿ Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional  

Atendendo ao atual momento que estamos a vivenciar e dentro das atribuições dos Serviços de Psicologia e 
Orientação, a ação dos psicólogos contemplará o acompanhamento, que já vinha sendo feito dos alunos do nosso 
Agrupamento, priorizando, agora, situações de maior vulnerabilidade e fragilidade perante esta crise. 
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Nas atuais condições o atendimento será feito online através das plataformas digitais disponíveis e usadas no nosso 
Agrupamento. 

Novos pedidos podem ser feitos através do diretor(a) de turma e ou por via email para os endereços eletrónicos 
abaixo indicados:  

antonio.gomes@aemc.edu.pt 

graca.jegundo@aemc.edu.pt  

Para se iniciar o acompanhamento é necessário o consentimento do encarregado de educação (no caso de alunos 
menores).  

Estarão disponíveis no apoio à comunidade educativa no delinear de estratégias de promoção do sucesso e de 
redução das barreiras à aprendizagem e à participação.  

O contacto dos encarregados de educação, alunos, diretores de turma e outros elementos da comunidade educativa, 
com os Psicólogos, será realizado como anteriormente, exceto o modo presencial. 

Ao nível da Orientação vocacional, os Psicólogos irão realizar entrevistas individuais com os alunos do 9º ano, para 
lhes fornecer informações sobre o seu processo de orientação desenvolvido durante o ano, apoiando-os na sua 
tomada de decisão. 

As situações sinalizadas como vítimas de qualquer forma de violência, de abandono ou outro tipo de risco 
psicossocial, continuarão a ser acompanhadas, sobretudo no âmbito da Comissão Restrita da CPCJ. 

 

⦿ CRI – E@D 

1. Indicar aos docentes de Educação Especial a necessidade de contactarem os técnicos do CRI por telefone para 
acertar data e hora de reunião conjunta online. Definimos que seria a 5.ª feira para manter o dia que já estava 
definido para o AEMC; 

2. Disponibilizar o endereço eletrónico dos técnicos do CRI a todos os docentes de educação especial, com quem 
temos alunos/as em comum, para facilmente enviarem os convites para reuniões conjuntas online.  

3. Reforçar a importância de uma articulação próxima entre o CRI e os docentes de educação especial (em primeiro 
lugar) e, sempre que possível, dos Professores Titulares/DT. Na primeira reunião definir-se-ão horários e formas de 
comunicação com alunos/famílias/docentes, entre outros aspetos. 

Anexo: monitorização do acompanhamento prestado à distância  
 

⦿ Biblioteca Escolar 

De acordo com as orientações da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e das diretrizes da International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA), a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo 
definiu, considerando o contexto atual do ensino a distância, o seu Serviço de Referência, que assenta num horário 
de atendimento online síncrono e num horário online assíncrono, acrescido de um trabalho de curadoria de 
conteúdos, conforme documento / infográfico em anexo. 

De referir, ainda, que as professoras bibliotecárias articulam e desenvolvem o seu trabalho com os titulares de 
grupo, os titulares de turma e os diretores de turma, disponibilizando, para além do mail institucional, outros meios 
de comunicação síncrona e assíncrona, como o sistema de videoconferência, consoante as necessidades dos seus 
utilizadores. 
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Diretor(a) 
de turma

Pais e 
Enc. de 

Educação

Alunos

Equipas 
de apoio 
pedagógi

co e 
técnico

Conselho 
de turma

                               

 

 

F – Coordenação do Plano Semanal de Trabalho da Turma 
 

O educador titular de grupo/diretor de turma/professor titular 

de turma é o ator crucial da coordenação de todas as 

atividades e tarefas solicitadas aos alunos. Importa, pois, 

estabelecer alguns dos mecanismos de coordenação de 

maneira a evitar sobrecargas, sobreposições, prazos 

inexequíveis, etc., que afetam as aprendizagens e o rendimento 

dos alunos, causando ansiedade e angústia e perturbando a 

vida das famílias ou instituições. 

Nos ciclos de pluridocência, o papel central do diretor de turma 

está representado no diagrama à direita. 

A gestão do fluxo de informação e da atribuição de atividades observará os seguintes momentos, sendo que no Pré-

Escolar e nas vias profissionalizantes será alvo de adaptação em função das respetivas especificidades: 

1.º Ciclo 

Mmt. Fluxo Descrição 

  1º.  

 

O professor de inglês/PLNM envia por e-mail o Plano de Atividade 
Semanal  

O envio é feito semanalmente às 6.ªs feiras, até às 13:00. 

Professor 
Inglês/ PLNM

Profs AEC`s
Professor
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  2º. 

 

O professor titular de turma analisa todos os planos recebidos e, em 
consonância com a nova mancha horária da turma, preenche o Plano 
Semanal de Trabalho da turma  Anexo E. 

  3º. 

 

O professor titular de turma envia por e-mail dos alunos/EE o Plano 
Semanal de Trabalho da turma para a semana seguinte. 

O envio é feito semanalmente às 6.ªs feiras, até às 18:00. 

  4º. 
 

No horário, em modo síncrono, o professor apresenta a atividade  a 
realizar nessa sessão ou nos dias seguintes. 

  5º. 
 

Em modo síncrono ou assíncrono, os alunos colocam dúvidas ao 
professor no horário previsto. Em modo assíncrono, executam as tarefas 
atribuídas. Na hora ou data estabelecida, apresentam o trabalho / enviam 
o trabalho por e-mail e comunicam as dificuldades sentidas ao longo do 
processo. 

  6º. 
 

 

Oportunamente, o professor dá feedback aos alunos sobre os trabalhos 
recebidos e indica modos de ultrapassar as dificuldades. 

Paralelamente, o professor de Inglês/PLNM/Educação Especial comunica 
ao PTT os casos de dificuldade de contacto, de não execução das tarefas 
propostas ou outras ocorrências relevantes que impliquem a intervenção 
deste junto dos encarregados de educação. 

  7º. 
 

O professor titular de turma dá feedback, à sexta-feira, em horário a 
combinar, aos encarregados de educação sobre o envolvimento do seu 
educando nas atividades propostas e averigua a causa das dificuldades 
sentidas e comunicadas pelos professores. 

 

2.º, 3º. Ciclos e Secundário 

Mmt. Fluxo Descrição 

1º.  

 

1) O DT cria no Google Drive uma pasta da turma (por ex., identificada 
como «Plano E@D - 8.ºG»); 

2) Dentro dessa pasta vai criando sucessivamente as pastas semanais 
(por ex., identificada como «8.º G - 20 a 24 abril»); 

3) Em cada pasta semanal estará o Plano Semanal de Trabalho (Anexo 
E), um ficheiro partilhado editável por todos os docentes do CT; 

4) O DT dá permissão a cada docente para editar os ficheiros desta 
pasta e dá permissão apenas de visualização aos alunos e aos EE; 

5) Os docentes preenchem os campos respeitantes à sua disciplina. 

2º.  

 

O DT informa os alunos e encarregados de educação de que o Plano 
Semanal de Trabalho está disponível na pasta partilhada da turma. Em 
alternativa, envia-o por e-mail aos destinatários. 

3º.  

 

No horário previsto, em modo síncrono, o professor leciona a aula e 
propõe as atividades que entender. Cada professor pode usar, para 
comunicar e fazer fluxo de materiais, o e-mail, o Whatsapp, a sua 
Classroom, o Google Drive ou outras apps, de acordo com a 
especificidade da sua disciplina. Deve informar acerca do material 
enviado ou do trabalho a desenvolver. 

O aluno tem o dever de assiduidade nestas sessões. 

4º.  
 

Em modo síncrono, os alunos colocam dúvidas ao professor da disciplina 
no horário previsto. Em modo assíncrono, executam as tarefas 
atribuídas. Na hora ou data estabelecida, apresentam o trabalho / 
enviam o trabalho por e-mail, por Whatsapp, pelo Google Hangout Meet 
ou através da Classroom da turma, conforme indicação do professor da 
disciplina, e comunicam as dificuldades sentidas ao longo do processo. 

O aluno tem o dever de participação nas atividades propostas. 

5º.  
 

Oportunamente, o professor dá feedback aos alunos sobre os trabalhos 
recebidos e indica modos de ultrapassar as dificuldades. 

Professor

Professor EE

Professor Alunos

Alunos Professor

Professor Alunos

Professor EE

Diretor de turma

Professor

DT
Alunos

EE

Professor Alunos

Alunos Professor

Professor Alunos
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Paralelamente, regista no INOVAR (ou por outro meio) os casos de 
dificuldade de contacto ou de incumprimento de tarefas. 

6º.  

 

 

O DT dá feedback ao encarregado de educação, pelo INOVAR ou pela via 
mais expedita, sobre o envolvimento do seu educando nas atividades 
propostas e averigua a causa das dificuldades sentidas e comunicadas 
pelos professores.  

Este contacto, em horário a combinar, deve ser feito no final da semana 
de 20 a 24/4 e sempre que oportuno nas semanas seguintes. 

G - Gestão da assiduidade, dos conteúdos programáticos e da avaliação 

O dever de assiduidade dos alunos regula-se pelo Estatuto do Aluno e pelo Decreto-lei n,º 14G/2020, de 13 de abril, 
«estando os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das atividades propostas 
para as sessões assíncronas, nos termos a definir pela escola» (cf. n.º 1  do Art.º 4.º), se bem que seja «considerada falta 
justificada a não participação do aluno em atividades presenciais por opção expressa do respetivo encarregado de 
educação» (cf. n.º 3 do art.º 3.º). 
 

De acordo com as orientações do Governo, no que respeita à lecionação dos conteúdos programáticos, «só a nível de 
escola é possível equacionar as adequações que se devem realizar a esse planeamento, em função desta contingência». 
Assim, o avanço na lecionação de conteúdos depende da verificação das condições efetivas de acesso de todos alunos às 
atividades propostas, quer pelos meios previstos tecnológicos neste PE@D, quer por meios alternativos. A impossibilidade 
absoluta de garantir a equidade e o acesso universal dos alunos ao currículo determina inibição no avanço nas matérias. 
No entanto, este avanço é possível caso esteja satisfeita esta condição. 
A avaliação regula-se igualmente pelo Decreto-lei n,º 14G/2020, de 13 de abril, de acordo com os artigos 6.º a 9.º, e demais 
normativos a aplicar. Os grupos disciplinares farão as adaptações ao E@D das atividades e instrumentos de avaliação, 
bem como dos critérios de avaliação já aprovados em Conselho Pedagógico, mantendo-se estes vigentes. No processo de 
avaliação privilegiar-se-á a vertente formativa e o feedback a dar aos alunos e na avaliação sumativa final serão tidos 
em consideração os resultados obtidos pelos alunos desde o início do ano, atendendo-se ao maior tempo que houve em 
regime presencial e de número de atividades e instrumentos de avaliação que terão sido utilizados nesse regime. 
 

J - Anexos 

 

ANEXO A – Mancha horária do Pré-Escolar  – Horário Tipo 

 
 

ANEXO B – Mancha horária Inglês, 1º Ciclo – Horário Tipo 
 

 

 

 

 

Professor DT

DT EE

Jardim de Infância 
Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00-9.30 Estudo em Casa 

9.30-10.30 Tarefas nas Áreas/domínios Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

10.30-11.00 Intervalo 

11.00-12.00 Tarefas nas Áreas/domínios Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

12.30 – 14.30 Almoço 

14.30-15.00 Esclarecimento sobre as tarefas propostas à Criança 
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* 9.00-10.10 - Alunos e professores iniciam a aula síncrona (em videoconferência), respeitando o tempo previsto 
para este ciclo e, depois, os alunos realizam as tarefas propostas (podem aceder ao Google Meet …). Mantêm-se ON 
alunos e professores durante este período de tempo. 
 

** 11.40-12.00 - O professor mantem-se ON (está disponível) para tirar dúvidas e dar orientações aos alunos em 
aula assíncrona, utilizando a plataforma escolhida para a turma/aluno (Google Meet, mail, …). Os alunos concluem 
as tarefas propostas. 
 

*** 14.00-15.00 - Alunos e professores iniciam a aula síncrona (em videoconferência), respeitando o tempo 
previsto para este ciclo e, depois, os alunos realizam as tarefas propostas (podem aceder ao Google Meet …). 
Mantêm-se ON alunos e professores durante este período de tempo. 
**** 15.00-15.30 - O professor mantem-se ON (está disponível) para tirar dúvidas e dar orientações aos alunos em 
aula assíncrona, utilizando a plataforma escolhida para a turma/aluno (classroom, moodle, mail, …). Os alunos 
concluem as tarefas proposta 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – Mancha horária do 1º Ciclo – Horário Tipo 

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00-9.30 
3º E 

EB Miranda 
 4ºF 

EB Miranda 
  4º A 

EB Moinhos 
Intervalo – 10 minutos 

9.40 – 10.10 
3º E 

EB Miranda 
 

4ºF 
EB Miranda 

 
4º A 

EB Moinhos 
Ensino em Casa 

11.40-12.00 

Ponto da 
situação/Alunos 

concluem 

tarefas** 

 

Ponto da 
situação/Alunos 

concluem 

tarefas** 

 

Ponto da 
situação/Alunos 

concluem 

tarefas** 

12.30– 14.00 Almoço 

14.00-15.00 
4º B 

EB Semide 
3º A 

EB1 Lamas 
3º A 

EB1 Pereira 
4º A 

EB1 Vila Nova 
3ºB 

EB1 Rio Vide 

15.00-15.30 Ponto da situação/Alunos concluem tarefas**** 

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00-9.30 
EEC 
1º  

Port 

Port 
3º 

EEC 
1º  

EM e 
Cidad 

Mat 
3º 

EEC 
1º  

Port 

Port 
3º 

EEC 
1º  
EM  

Mat 
3º 

EEC 
1º  

Mat 

Mat 
3º 

Intervalo – 10 minutos 

9.40 – 10.10 
EEC 
1º 

Leitura 

Port 
3º 

EEC 
1º  
Ed 
Art 

EEC 
3º  
Ed 
Art 

EEC 
1º  

Mat 

Port 
3º 

EEC 
1º  
Ed 
Art 

EEC 
3º  
Ed 
Art 

EEC 
1º  
Ed 

Física 

Mat 
3º 

Intervalo – 10 minutos 
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*Ponto da situação - O professor mantem-se on para tirar dúvidas e dar orientações aos alunos em aula assíncrona. Os 
alunos concluem as tarefas 
**Início - Alunos e professores organizam-se para dar início ao trabalho, aula síncrona (aceder ao Classroom, Moodle, sala 
de chat, videoconferência…) 

 

ANEXO D – Mancha horária 2, 3º Ciclos e Secundário Ciclo – Horário Tipo 

 

M
a

n
h

ã
 

Tempos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00-10.15* EV Port Mat EF  
ET / Exp D 

(QZ) 

10.15-10.30 Intervalo 

10.30-11.30 Ponto da situação/Alunos concluem tarefas** 

11.30-11.40 Intervalo  

11.40-13.00 #EstudoEmCasa - TV 

 13.00-14.00 Almoço  

T
a

rd
e

 
   

14.00-15.15* HGP Ingl CN EM Cidadania 

15.15-15.30 Intervalo 

15.30-16.30 Ponto da situação /Alunos concluem tarefas** 

16.00-16.30 EMRC  

* Alunos e professores iniciam a aula síncrona (em videoconferência), respeitando o tempo previsto para este ciclo. 
Os alunos realizam as tarefas propostas (podendo aceder ao Classroom, Moodle, sala de chat…). Alunos e 
professores mantêm-se ON durante este período de tempo.  
**O professor mantem-se ON (está disponível) para tirar dúvidas e dar orientações aos alunos em aula assíncrona, 
utilizando a plataforma escolhida para a turma/aluno (classroom, moodle, mail, …). Os alunos concluem as tarefas 
propostas. 

 
 
 

10.20 -10.50 
Port 
1º 

EEC 
Port 
3º 

Mat 
1º 

EEC 
3º  

EM e 
Cidad 

Port 
1º 

EEC 
3º  

Port 

Mat 
1º 

EEC 
3º  

Leitura 

Port 
1º 

EEC 
Inglês 

3º 

Intervalo – 10 minutos 

11.00- 11.30 
Port 
1º 

EEC 
Mat 
3º 

Mat 
1º 

EEC 
3º  
Ed 

Física 

Port 
1º 

EEC 
3º  

Mat 

Mat 
1º 

EEC 
3º  
EM 

Port 
1º 

Port 
3º 

Intervalo – 10 minutos 

11.40-12.30 Ponto da situação/Alunos concluem tarefas* 

12.30– 14.00 Almoço 
14.00-14.15 Início ** 

14.15-15.15 
Mat 
1º 

Mat 
3º 

Port 
1º 

Ing 
3º 

Lamas 

Mat 
1º 

Mat 
3º 

EM 
1º 

EM 
3º 

Port 
1º 

Port 
3º 

15.15-15.30 Ponto de situação 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 
ANO LETIVO 2019/2020 

Anexo E – Plano Semanal de Trabalho  
 

 
 

Semana de 
__ a __ de _______ de 2020 

Turma: 
___.º __ 

Diretor(a) de turma: 
_________________________ 

 

Período do dia 
Tarefas a concretizar 

2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

Manhã 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 

Tarde 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 
 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 

DISCIPLINA 

 Aula síncrona: [sumário] 

 

 Atividades assíncronas: 
[descrição breve] 
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ANEXO F – Recursos digitais 
 

Atividades gerais 

(qualquer conteúdo) 

Pré-Escolar  1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Comunicação síncrona  

 Plataformas preferenciais no AEMC: 

Google Reunião/Meet; Google Bate Papo/Chat 

Outras plataformas possíveis: 

Zoom; Microsoft Teams; Skype; Whatsapp; Facebook Messenger 

Comunicação assíncrona 
(em diferido) 

 Gmail; WhatsApp,  

Grupos Facebook, 
Facebook Messenger, SMS, 
ClassDojo 

GMail; Google Classroom 

ClassDojo 

GMail; Google Classroom; Google Sites 

ClassDojo; Edmodo; grupos Facebook; Whatsapp;  

Blogues (WordPress; Blogger) 

Envio e receção de ficheiros 

 Gmail; WhatsApp,  

Grupos Facebook; 
Facebook Messenger 

Gmail; Google Classroom 

Partilha de ficheiros 
 Gmail; WhatsApp; Google 

Drive;  
Gmail; Google Classroom Google Classroom; Google Drive 

Dropbox; Onedrive; MultCloud 

Criação e edição de 
ficheiros por vários 
colaboradores 

 Google Drive; Google 
Sheets 

Google Docs 

Padlet 

Google Docs; Google Sheets, Google Slides 

Padlet 

OBS.: o texto a negrito indica as plataformas preferenciais no AEMC; em texto normal, indicam-se outras possíveis. 
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Atividades específicas Pré-Escolar  1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Questionários / Quiz / Testes 

 Escola Virtual 

Aula Digital 

Clic a Clic 

Quizizz Google Formulários/Forms 

Quizizz; Kahoot; Socrative 

Léxicos / Glossários    Google Docs; Google Sheets; Google Drive 

Mapas conceptuais     Bubbl.us; Mindmeister 

Palavras cruzadas / 

Preenchimentos de espaços 

 Escola Virtual 

Aula Digital 

Quizizz Quizizz; Hot Potatoes 

Cálculo 

 Escola Virtual - Desafios 

Aula Digital 

Clic a Clic 

 Google Sheets 

Fóruns de debate    Google Reunião/Meet; Google Bate Papo/Chat 

Ensaios / Textos de opinião 

Criação de Textos 

 Gmail; WhatsApp,  

Grupos Facebook; 
Facebook Messenger 

 Google Drive 

Blogues; Grupos Facebook 

Mapas de argumentos     Rationale; Argunet; Kialo 

Teste à validade formal de 
argumentos 

    domingosfaria.net 

Portefólios / E-books 

 Google Drive 

Pasta digital individual com 
os trabalhos produzidos 

 Google Drive 

Padlet; ClassDojo 

Trabalhos de projeto 

Wikis 

   Google Drive 

Ver ainda outras ferramentas na página seguinte. 
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Fonte: Grupo «E-learning – apoio» no Facebook. 
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