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GUIA DE APOIO AOS ALUNOS 

E@D - ENSINO À DISTÂNCIA  

 
No ensino à distância, E@D, a organização é a palavra-chave!  

Apresentamos-te, a seguir, algumas dicas para que possas organizar os teus estudos e aproveitar 

da melhor forma possível esta experiência de aprendizagem. 

 

1. PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DO E@D 

 

1.1 HORÁRIO 

Tal como as aulas presenciais, também as aulas à distância dispõem de um horário. A mancha 

semanal das disciplinas/turma deverá ser respeitada. Organiza o teu tempo para estudar de acordo 

com o horário distribuído. 

O horário será disponibilizado pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, mas também o 

poderás consultar na página do Agrupamento. 

 

1.2 PLANO SEMANAL 

As aulas à distância obedecem a um “PLANO SEMANAL”. Nele, estão descritas todas as 

atividades que tens que realizar para cada disciplina, os prazos a cumprir, bem como o modo como 

podes esclarecer as tuas dúvidas. 

Para te poderes organizar, o plano de cada semana é disponibilizado antecipadamente (na sexta-

feira anterior ao início de cada semana). O documento será partilhado pelo Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma via Google Drive e eventualmente ainda por email. 

Se tens smartphone, tablet ou computador deves aceder ao Google Drive e consultá-lo a partir 

desse dia.  

Se não tens internet a escola vai facultar-te em suporte de papel. 

 

Atenção! Para acederes pela primeira vez ao Plano, deves estar atento ao email que o Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma te vai enviar. Depois, podes fazê-lo sempre que quiseres. 

Caso não saibas usar o Google Drive acede ao link:  https://youtu.be/xRqs0VdwOZs e assiste a 

um pequeno vídeo sobre o assunto. Podes encontrar mais vídeos de ajuda acerca da utilização do 

Google Drive, do Classroom e outras aplicações em https://padlet.com/frocha_guimaraes/2ohqz0fs925q . 

 

1.3 ACEDER AOS CONTEÚDOS DO E@D 

O acesso aos conteúdos e materiais também se faz através da internet. Cada professor definirá, 

no plano semanal, o modo como podes aceder a esse material. Pode ser através do teu email 

institucional, da Classroom ou de outro mecanismo.  

Se não tens internet, não te preocupes, a escola vai facultar-te, junto com o plano semanal, todo 

o material que necessitas para essa semana. 

 No caso de não conseguires aceder aos materiais (o computador estragado, por exemplo...), tu, 

ou o teu Encarregado de Educação devem informar o Professor Titular de Turma/Diretor de Turma 

através de email ou contacto telefónico para resolver a situação. Poderás, neste caso, ter acesso ao 

material em suporte de papel. 

 

 

https://youtu.be/xRqs0VdwOZs
https://padlet.com/frocha_guimaraes/2ohqz0fs925q
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1.4 PRIMEIROS PASSOS ANTES DAS AULAS 

Assim, antes de iniciar a aula de uma disciplina, deves: 

1. Consultar o teu email, só assim poderás receber avisos e informações de última hora;   

2. Nalguns momentos as aulas poderão ser dadas em videoconferência, com áudio ativo e 

câmaras ligadas. Deves, por isso, ter o teu microfone e auscultadores a funcionar sem 

problemas. 

Se não dispões de internet, não vais poder participar desta forma. O professor comunicará 

contigo por outro meio, conforme combinado antecipadamente; 

3. Consultar o “PLANO SEMANAL” e verificar as tarefas a realizar; 

4. Descarregar os materiais necessários, se for o caso. 

No caso de não teres internet, já deves ter os materiais contigo; 

5. Abrir a lição (no caderno) de acordo com o exemplo; 

 

Exemplo: 

Ciências Naturais/Lição n.º 2 

23-04-2020 

Nº 4, Miguel Vieira, 8B 

Sumário: Cadeias e Teias alimentares 

 

 Atenção! O teu número, nome e turma vão permitir ao professor identificar o teu trabalho 
para correção, caso seja solicitada foto do mesmo. 

 

6. Cumprir por ordem as tarefas indicadas. 

 

 

1.5 ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

É possível que em alguns momentos encontres algumas dificuldades. Neste caso entra em 

contacto com o professor. Durantes as aulas terás sempre a possibilidade de esclarecer dúvidas e 

questões relacionadas com a aula através dos meios de comunicação indicados pelo professor (por 

exemplo participando num fórum ou num chat, através de videoconferência, de email…). Ao mesmo 

tempo também estarão os professores que habitualmente já te apoiavam (professor coadjuvante ou 

professor de educação especial). Podes colocar as tuas dúvidas ou pedir ajuda a qualquer um deles. 

Se não tens acesso à internet não poderás colocar as tuas dúvidas por esta via. O professor vai 

arranjar uma outra forma de te apoiar. Está atento ao que diz o plano semanal. 

 

Importante! 

Não desistas diante das dificuldades. É fundamental contactares com os teus professores para 

colocares dúvidas e levantares questões. 

 

 

1.6 CUMPRIMENTO DE PRAZOS 

Vai ser comum os teus professores pedirem-te para entregar trabalhos. Alguns são para entregar 

até ao final da aula, outros são para entregar mais tarde. Deves estar muito atento à data limite de 

entrega definida pelos professores. Não te esqueças é importante que cumpras os prazos. 

Por se tratar de aulas à distância, os trabalhos devem ser entregues através da internet, pelos 

meios indicados pelo professor (e-mail, Classroom ou outro). 
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Se não tens internet, deves fazer chegar à escola os teus trabalhos. A escola responsabiliza-se 

por entregá-los aos professores. Deves aproveitar o dia em que recebes o material da semana 

seguinte para entregar os trabalhos realizados. 

 

Importante!  

Se, por qualquer razão, souberes que não poderás cumprir o prazo de entrega de uma tarefa, 

deves contactar o professor, no sentido de combinar uma outra data. 

Apesar de serem feitos em casa, deves respeitar as regras de trabalho. Copiar, não fará com que 

tu tenhas adquirido as aprendizagens e isso é o mais importante! 

 

 

1.7 FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE 

A assiduidade, isto é, a presença nas aulas é medida pela participação nas atividades e pelo 

cumprimento das atividades propostas dentro dos prazos.  

Durante o tempo indicado no horário, o Professor Titular de Turma/o professor da disciplina está 

disponível para te ensinar e ajudar a esclarecer as dúvidas. Deves aproveitar bem estes momentos 

de aprendizagem! Estes, servem também para assinalares a tua presença. A forma de comunicação 

será a que está indicada no Plano Semanal ou outra que já tenha sido acordada com o professor. 

O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma irá monitorizar semanalmente a tua participação 

para informar o teu encarregado de educação. O teu encarregado de educação deve justificar essas 

situações.  

 

Importante!  

Ter falta significa que não apresentaste o trabalho pedido ou não participaste nas atividades 

presenciais.  

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO COMPUTADOR/TABLET PARA O E@D 

 

Se tens computador ou tablet procura organizar o ambiente de trabalho da seguinte forma: 

 Cria uma pasta principal para o ensino à distância. Por exemplo: E@D_1920; 

 Dentro desta pasta cria uma pasta para cada disciplina. Deves consultar o teu horário para 

saber quais as disciplinas a incluir.  

 
 Exemplo de pasta para Ciências Naturais: 

 

 Dentro destas pastas, deves guardar os teus trabalhos seguindo algumas regras de 

nomenclatura. 

 

Exemplos 

FT1_CN (para a ficha de trabalho nº1 que enviaste resolvida para o professor de 

Ciências Naturais) 

QA1_MAT (para a questão aula nº1 que enviaste resolvida para o professor de 

Matemática) 

FOT12_GEO (foto do caderno com atividade da lição 12 enviada para professor 

Geografia) 

 



 
 

____________________________ 
E@D – Guia de Apoio aos Alunos  Página 4 de 4 
2019/2020 

 

3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO PARA O E@D 

 Alguns conselhos básicos: 

 Veste uma roupa normal do dia-a-dia como se fosses para a escola e nunca trabalhes na 

cama; 

 Nunca trabalhes com um portátil no colo. Só assim evitarás problemas musculares e 

esqueléticos no futuro; 

 Usa sempre o caderno diário, para além do computador/tablet, para fazeres os teus registos; 

 Usa uma mesa de trabalho com espaço suficiente para o equipamento informático e para 

conseguires escrever no teu caderno diário; 

 Quando usares auscultadores, evita volumes altos. 

 

 

4. RESUMO DE PROCEDIMENTOS 

 

 ALUNO COM ACESSO À INTERNET ALUNO SEM ACESSO À INTERNET 

Acesso ao horário  Enviado pelo Diretor de Turma (email) 

 Página da Escola 

 Entregue pela Escola em suporte de 

papel 

Acesso ao plano 
semanal 

 Disponível no Google Drive (1º acesso 
dado pelo DT).  

 Acesso contínuo 

 Enviado pelo DT (decisão deste) 

 DT envia para reprografia 

 Reprografia imprime e acondiciona 

(envelope) 

 Escola entrega em suporte de papel 

Acesso aos 
materiais 

 Disponíveis online (pelos docentes da 
disciplina): via email institucional, 
Classroom, outros recursos digitais 

 Docentes enviam ao DT 

 DT envia para reprografia 

 Reprografia imprime e acondiciona 

(junto com plano semanal) 

 Escola entrega em suporte de papel  

Registos de 

sumário 

 No Caderno diário  No Caderno diário 

Devolução de 

trabalhos 

 Remetidos via internet de acordo com 

as instruções dos docentes: via email, 

Classroom, outros recursos digitais 

 Devolvidos à escola (quando recebe 

material para a semana seguinte) 

 Reprografia digitaliza e devolve aos 

docentes via email 

Esclarecimento de 

dúvidas 

 Ao longo da aula (docente titular e 

outros habitualmente disponíveis): 

chat, videoconferência, email 

 Pós aula (docente titular e outros 

habitualmente disponíveis): email, 

Classroom, outros recursos digitais 

 Telefone 

 Envio de relatório de dúvidas pelo 

aluno 

 Docente apresenta esclarecimentos e 

eventuais pistas e/ou atividades de 

remediação 

Assiduidade  Apresentação dos trabalhos solicitados 

 Presença nos momentos síncronos 

 Apresentação dos trabalhos solicitados 

 

 

O sucesso que alcançares neste ano letivo depende muito de ti. Aplica-te! 

Conta com a Escola para te ajudar a ir sempre mais longe! 

 

 

Celeirós, Abril de 2020 

A Direção 


