
 

 

 

ENSINO A DISTÂNCIA, E@D, A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO  

 

No site do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, em: http://ww2.aemc.edu.pt/  

 podem ser acedidos os diversos documentos que orientam o E@D do Agrupamento. 

 

ORIENTAÇÕES GENÉRICAS 

 

REGIME NÃO PRESENCIAL – modelo em que o processo ensino e aprendizagem decorre em ambiente 
virtual, a distância, com separação física de alunos e docentes. 
 
O PERFIL DOS ALUNOS E AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS – continuarão a ser os referenciais das atividades, 
ainda que ajustando os citérios e instrumentos de avaliação. 

 

ALUNOS EM RISCO OU PERIGO SINALIZADOS PELAS COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – são analisadas 
caso a caso as atividades que podem decorrer na própria escola. 
 

A PLATAFORMA CLASSROOM - é a base das atividades para todos os níveis de ensino. 

 
DEVER DE ASSIDUIDADE - os alunos estão obrigados ao cumprimento do dever de assiduidade nas sessões 
síncronas e à realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo 
docente. 
 
COMUNICAÇÃO AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO – sempre que o aluno não participar nas sessões síncronas 
e/ ou não realizar as atividades propostas pelos professores. 
 
E-MAIL INSTITUCIONAL - deverá ser usado por todos os alunos, docentes e não docentes do AEMC. 
 
MANTÊM-SE AS ATIVIDADES DE - ATE - Apoio Tutorial Específico, GAAF – acompanhamento aos alunos 
sinalizados, os Apoios Educativos, os Clubes, os Projetos e as AEC. Também continuarão a funcionar 
os Serviços de Psicologia e Orientação. 
 

http://ww2.aemc.edu.pt/


SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE – Qualquer situação de vulnerabilidade, de dificuldade educativa ou 
social devem ser de imediato reportadas às Educadoras, aos Professores Titulares de Turma ou aos 
Diretores de Turma para que possamos desenvolver as diligências necessárias à superação do 
problema. Será fundamental uma rápida sinalização de forma a intervir precocemente e dessa 
forma prevenir eventuais problemas, bem como acionar os mecanismos de comunicação e interação 
com a EMAEI, os SPO e com a CPCJ de Miranda do Corvo. 
 
PROGRAMA DE MENTORIA – já está em curso para estimular o relacionamento interpessoal e a 
cooperação entre os alunos, para reforçar as aprendizagens, para esclarecer dúvidas, facilitar a 
integração escolar e preparar momentos de avaliação. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES – As Educadoras, os Professores Titulares de Turma e os Diretores de Turma 
reforçarão as informações aos Alunos e aos Pais e Encarregados de Educação relativamente ao 
modelo de E@D, promovendo correspondente esclarecimento de dúvidas. 

 

No contexto que estamos a viver, docentes, alunos e famílias constituem, em união, a força 
indispensável para levar de vencida as dificuldades existentes. 
 
 
OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO devem apoiar os seus educandos/filhos no cumprimento do respetivo 
plano de trabalho e garantir uma boa articulação escola/família. 
 
OS ALUNOS DEVEM: 
-cumprir as indicações dos professores no que se refere à utilização da Classroom e de outros meios 
tecnológicos e plataformas em uso; 
 
-cumprir com a realização das tarefas de acordo com os horários e os prazos estabelecidos, bem 
como as orientações dadas pelos professores; 
 
-participar ativa e responsavelmente, quer nas sessões síncronas, com a turma e os professores, 
quer nos restantes trabalhos; 
 
-descansar adequadamente, dormindo as horas adequadas à sua idade; 
 
-realizar atividades lúdicas, de lazer e exercício físico; 
 
-cumprir as regras de ética e de boa convivência, utilizando a internet em segurança, não praticar 
cyberbullying nem quaisquer outras infrações inerentes aos Deveres dos alunos; 
 
-cumprir as medidas de saúde e segurança divulgadas pela DGS e pelo Agrupamento. 

 

Estamos a desenvolver os melhores esforços para que TODOS os nossos alunos estejam ON, para 
que TODOS realizem as melhores aprendizagens, para que TODA a Comunidade Educativa tenha a 
segurança, a tranquilidade e as condições necessárias ao bem-estar físico e emocional. 

 

Estamos Juntos! Por Ti, por Mim! Por Todos! 

Miranda do Corvo, 1 de fevereiro de 2021 

 


