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INTRODUÇÃO 

O modelo de ensino à distância, E@D, que neste contexto se impõe, obriga à definição de novas linhas 

de orientação para todos os elementos da Comunidade Educativa. 

Neste propósito, o Agrupamento definiu a estratégia a implementar, que pretende materializar não só 

as determinações do Ministério da Educação, mas também as necessidades da sua Comunidade 

Escolar, para fazer face a este período de exceção, adequando o ensino à distância a todos os alunos 

do agrupamento. 

Com o objetivo de apresentar as orientações e regras de funcionamento para o 3º período, foi 

elaborado este Plano, que deve nortear, em particular, a ação dos Alunos, Pais e Encarregados de 

Educação e Docentes.  

 
 
 

1. LIDERANÇAS E ATORES  

No quadro do E@D, as lideranças intermédias assumem um papel essencial na definição e na 

concretização das orientações pedagógicas. 

 

1.1 Direção 

Compete à Diretora assegurar a gestão e liderança do processo de ensino à distância. 

 

1.2 Lideranças intermédias e atores educativos 
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1.3  Outras equipas de apoio e outros atores do E@D 

O desenvolvimento das atividades de E@D suporta-se ainda num conjunto de equipas educativas de 

apoio à diretora e aos docentes. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Equipa de Apoio Tecnológico organiza os meios, veicula orientações e capacita/apoia, de forma 
personalizada, os Docentes sobre soluções de comunicação e de ensino à distância. 
Esta equipa estabelecerá um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da 
Comunidade Escolar, com base no endereço eletrónico equipa.apoio@aeceleiros.pt. 
 
A Equipa de Acompanhamento e Monitorização procede a uma consulta regular à Comunidade Escolar, 
com base em indicadores de qualidade e quantidade a definir em CP.  
Esta equipa trabalha em articulação com os Departamentos Curriculares e com os Professores 
Titulares de Turma/Diretores de Turma. 

 
A Biblioteca Escolar apoia os docentes, os alunos e os pais/Enc. de Educação no âmbito da mobilização 

de recursos pedagógicos. Neste sentido: 

1. Cria um horário de atendimento para apoio e orientação na seleção de recursos documentais. 

Na definição do horário estão previstos momentos de atendimento distintos para os 

diferentes públicos (alunos, docentes e encarregados de educação). 

Público 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Alunos 09h00 – 12h00 14h00 -17h00 14h00 -17h00 09h00 – 12h00 14h00 – 15h00 

Docentes 14h00 – 16h00  09h00 – 12h00 14h00 – 16h00  

Pais/EE  09h00 – 12h00   09h00 – 12h00 

 
 

Estão previstas modalidades de atendimento síncrono e assíncrono a operacionalizar do seguinte 
modo: 
 

i. O utilizador coloca as suas questões, através do site da BE, no espaço identificado para o 
efeito; 

mailto:equipa.apoio@aeceleiros.pt
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ii. durante o horário correspondente ao atendimento obtém a resposta no seu e-mail, sendo que 
se o assunto exigir comunicação síncrona a mesma será acionada através do Google Meet ou 
via telemóvel; 

2. Disponibiliza, através do site da biblioteca (https://bibliotecceleiros.webnode.pt/) um conjunto 

estruturado de recursos documentais e de ferramentas de trabalho (guiões, tutoriais sobre as 

ferramentas e plataformas em uso na escola). 

3. Ao nível da Curadoria e disponibilização de conteúdos mantém atualizada a regular da oferta 

de recursos considerando as necessidades apresentadas pelos utilizadores. 

4. Em paralelo, adapta o seu plano de atividades para que a sua ação no domínio do apoio à 

leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, em articulação com as famílias, se 

processe com normalidade. Para tal: 

i. disponibiliza um espaço de leitura digital, com diversificadas ofertas (e-books, 
Audiolivros, contos…) e materiais lúdicos, relacionados com as diferentes áreas 
curriculares, destinados aos alunos e aos Pais/EE; 

ii. dinamiza desafios literários, com atribuição de prémios, como forma de motivação à 
participação.  

 
5. Tendo em vista a promoção da ligação da escola à comunidade escolar e o bem-estar dos 

alunos será criado e dinamizado, em articulação com os docentes, um espaço de divulgação 
de notícias das turmas e de trabalhos dos alunos, no canal habitual de difusão digital da 
biblioteca.  

 
 
 

2. MODELO DE E@D 
 

2.1 Estrutura Geral 
 

O Modelo de E@D assenta no seguinte: 

 Definição de um horário semanal fixo para cada ano de escolaridade; 
Haverá um horário para a primeira semana (de 14 a 17 de abril) e um novo horário para as 
semanas seguintes; 

  Adaptação da carga horária semanal de cada disciplina da matriz curricular do ano de 
escolaridade, contemplando tempos para sessões síncronas e assíncronas, para trabalho com 
os alunos; 

 Definição de intervalos mínimos de 10 minutos entre as atividades diárias de cada disciplina; 

 Inclusão obrigatória, no horário, de uma sessão síncrona entre o Diretor de Turma e a turma 
(DTA); 

 Definição de um Plano de Trabalho semanal ajustado ao horário semanal do ano de 
escolaridade a disponibilizar à turma, a partir de 6ª feira de cada semana, para a semana 
seguinte, de acordo com modelo adotado (em anexo); 

 Registo no caderno diário de sumário das atividades curriculares desenvolvidas pelos alunos; 

 Numeração sequencial das lições E@D, sendo a primeira aula de cada disciplina a lição n.º 1 
(uma lição por cada dia da semana da disciplina, independentemente da duração da mesma); 

 Manutenção das medidas do PAE de combate ao insucesso escolar (coadjuvação, tutoria, 
apoio …); 

 Disponibilidade de apoio TIC aos alunos, com reforço na primeira semana de aulas; 

 Intervenção dos docentes da educação especial e dos docentes coadjuvantes em tempo 

comum com o docente titular; 

https://bibliotecceleiros.webnode.pt/
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 Adequação do apoio tutorial ao ambiente de E@D, prevendo os meios de comunicação de 

contacto à distância definidos em articulação com o tutorando e com o respetivo Encarregado 

de Educação;  

 Planificação das atividades ao nível do grupo disciplinar prevendo: 
i. O necessário equilíbrio entre os momentos assíncronos e síncronos; 
ii. Atividades adequadas ao ambiente de E@D; 

iii. Articulação (sempre que possível) com outras áreas disciplinares; 
iv. As formas de apoio na execução da tarefa; 
v. As medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito 

da educação inclusiva (articulando com o docente de educação especial); 
vi. A utilização de recursos que sejam de fácil acesso a todos os alunos: manual escolar, 

cadernos de atividades, recursos digitais e funcionalidades de gestão da 
aprendizagem das plataformas digitais Escola Virtual e Leya Educação e o #Estudo Em 
Casa; 

vii. Prazos e modalidades de entrega dos trabalhos; 
viii. Flexibilidade temporal na execução de tarefas atendendo aos diferentes ritmos de 

aprendizagem; 
ix. Procedimentos de feedback e autorregulação; 
x. Atividades avaliativas predominantemente formativas e preferencialmente 

autocorretivas ou de correção automática. 
 

 

2.2 Recursos Educativos 
Para possibilitar no E@D uma harmonização dos métodos de ensino e aprendizagem, que 

promova ao máximo a equidade no acesso aos recursos por um lado e por outro evite a dispersão dos 

alunos, foram definidos os recursos a privilegiar.  

Devem ser privilegiados, os materiais em suporte físico (caderno, manuais), complementados com o 

#Estudo Em Casa. Porém, a utilização de outro tipo de recursos será sempre uma solução que fica ao 

critério do professor, no sentido da máxima rentabilização pedagógica. 

 

Quanto às ferramentas digitais a privilegiar para o ensino a distância, devem ser aqueles que 

conferem maior segurança e a que os alunos já estão habituados, nomeadamente: 

 GOOGLE CLASSROOM para a organização das turmas online; 

 GOOGLE MEET para as aulas remotas síncronas e para reuniões; 

 GOOGLE DRIVE para acesso aos Planos semanais de trabalho; 

 Outras ferramentas do Google; 

 EMAIL Institucional. 

 

Por uma questão de continuidade de práticas pedagógicas, os professores poderão ainda recorrer 

a outras ferramentas, nomeadamente à ClassDojo e à ChildDiary, na Educação Pré-escolar e no 1º 

ciclo. 

 

 

2.3 Estratégias de comunicação 

O correio eletrónico é a ferramenta de comunicação a privilegiar para contactar os alunos e os 

Pais/Encarregados de Educação. Contudo, o telefone poderá também ser uma forma de contacto a 

usar, nomeadamente no Pré-escolar e no 1º Ciclo. 

Em situações excecionais, em articulação com a Direção, pode ser utilizado o serviço de SMS. 
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No sentido de promover uma eficiente comunicação com os alunos e Encarregados de Educação e de 

garantir que os alunos se mantêm devidamente informados e implicados no processo de ensino-

aprendizagem foi elaborado um Guia de Apoio aos Alunos E@D – Ensino à Distância (em anexo). 

 

2.4 Implementação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão 

Será dada continuidade às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas para os 

alunos, designadamente as definidas no RTP. 

O trabalho a desenvolver deverá ser articulado com os docentes titulares e com os 

encarregados de educação e está previsto no plano de trabalho semanal do aluno. 

Devem ser privilegiados os meios de comunicação e as plataformas de ensino e aprendizagem 

definidos pelo agrupamento, podendo, no entanto, ser acordados outros com os encarregados de 

educação 

A intervenção do docente da educação especial (quando prevista no RTP) desenvolve-se, em 

primeira instância, em tempo letivo comum, com o docente titular. Para o desenvolvimento de 

experiências aprendizagem específicas (quando previstas no RTP) define, em articulação com o 

respetivo Encarregado de Educação, o canal de comunicação a privilegiar.  

O plano de trabalho dos alunos com Adaptações Curriculares Significativas deve prever sessões 

de trabalho essencialmente assíncronas por forma a permitir uma maior flexibilidade na realização das 

tarefas (no respeito pelos ritmos de aprendizagem do aluno) e o acompanhamento por parte do 

Encarregado de Educação ou adulto com quem coabita. O docente da educação especial responsável, 

define, em articulação com o respetivo Encarregado de Educação, um canal de comunicação individual 

para atendimento e disponibilização dos materiais específicos. 

Os técnicos do CRI e do PIICIE definem com os Encarregados de Educação, os momentos e os 

modos de realização (síncronos e assíncronos) das sessões terapêuticas no sentido de que estas sejam 

supervisionadas por um adulto. Para facilitar a comunicação e a intervenção, o técnico poderá 

estabelecer um canal de comunicação próprio com o Encarregado de Educação para disponibilizar 

materiais específicos. O processo deverá ser articulado com o docente titular/diretor de turma e com 

o docente de educação especial. 

A Psicóloga mantém a sua agenda de atendimento aos alunos e Encarregados de Educação, 

com as necessárias adaptações, nomeadamente quanto aos modos de intervenção. Estes serão 

sempre articulados com os Encarregados de Educação. 

 

 

 

3. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES/AULAS NO E@D  

O ensino, particularmente o ensino à distância, tem necessidade de ser ajustado ao seu 

público alvo, quer em função da sua idade e autonomia, quer em função das suas características 

pessoais e do acesso aos equipamentos. Importa garantir que cada aluno, com as suas reais 

condições, teve a oportunidade de adquirir as aprendizagens previstas e desenvolver as suas 

competências ao seu melhor nível. Neste sentido, foram definidos diferentes níveis de atuação, 

procurando adaptar os Planos às diferentes realidades coexistentes no Agrupamento. 
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3.1  Na Educação Pré-escolar 

Na Educação Pré-escolar, tendo em conta a pouca autonomia das crianças, as sessões de 

trabalho serão essencialmente assíncronas de modo a permitir uma maior flexibilidade e 

acompanhamento das tarefas por parte dos Encarregados de Educação. 

O plano de trabalho semanal é formalizado em modelo próprio e assumirá carácter 

eminentemente lúdico, com ações diversas e de curta duração. Este plano, prevê também tarefas de 

rotina diária, que são muito importantes de manter neste período de tempo. 

O plano será disponibilizado aos encarregados de educação via correio eletrónico, na sexta-

feira de cada semana, e é válido para a semana seguinte. 

A ligação a estabelecer entre os Educadores e os Encarregados de Educação e as crianças deve 

ocorrer com regularidade e flexibilidade, através dos meios mais ajustados à realidade concreta de 

cada família e às suas rotinas. 

 
 

3.2 Alunos do Ensino Básico 
As aulas neste nível de ensino decorrem de acordo com as regras que a seguir se apresentam: 

 O Recurso ao #Estudo em Casa (TV), pode ser usado como “Aula” ou como recurso 

complementar para as aprendizagens a desenvolver pelo aluno. O Plano Semanal, indicará as 

sessões a que os alunos devem obrigatoriamente assistir; 

 Durante o horário das disciplinas os docentes estarão disponíveis para os alunos colocarem 

questões ou tirarem dúvidas. Devem usar o meio de comunicação indicado no Plano Semanal; 

 As sessões Síncronas, devem ter uma duração reduzida (entre 20 e 40 minutos); 

 Nas sessões assíncronas, restante tempo das disciplinas no horário, o aluno deve desenvolver 

os trabalhos indicados na Plano Semanal e recorrer ao meio também aí referido para fazer a 

comunicação/devolução do trabalho desenvolvido (pode ser via Classroom, via email: 

documento, foto, vídeo, …). 

 
Foi elaborado um GUIA de Apoio aos Alunos para o E@D, que contém um conjunto adicional e 

explicito dos procedimentos que os alunos devem ter em conta, para e no funcionamento das aulas. A 

sua leitura é indispensável. 

 

 

3.3 Crianças/Alunos sem acesso a equipamentos e/ou internet 

Sempre que seja impossível o ensino à distância através dos meios digitais, pela ausência de 

equipamentos e/ou acesso à internet, a direção, providencia, em articulação com os docentes 

responsáveis (Educador/PTT/DT) a entrega de materiais em suporte de papel ao aluno e a recolha dos 

trabalhos de autorregulação e avaliação por ele elaborados. 
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4. DOCUMENTOS DE SUPORTE AO E@D 

 

Para a implementação deste Plano o Agrupamento criou um conjunto de documentos e de regras 

de utilização, com o objetivo de orientar e facilitar o trabalho a desenvolver. 

 
DOCUMENTOS ACESSO PROCEDIMENTOS 

Guia de Apoio aos Alunos  Disponível na página e PTT/DT Explorar com os alunos nas 

primeiras aulas/DTA  

Guia de Apoio aos DT´s Enviado por email aos DT´s  

Plano Semanal Partilhado pelo Educador com os 

Encarregados de Educação. 

A preencher até 5ª feira de cada 

semana, por cada um dos docentes.  

Partilhado pelo PTT/ DT na Drive, 

por turma. 

Grelha de monitorização Partilhado pelo PTT ou pelo DT na 

Drive, por turma. 

A preencher até 5ª feira de cada 

semana, por cada um dos docentes 

Horário Alunos - Ano Disponibilizado no Plano E@D e na 

Página do AEC 

Explorar o Horário da Semana 1 

com os alunos pelo PTT/DT 

Explorar os Horários definitivos (a 

partir da semana 2) com os alunos 

pelo PTT/DT 

 

 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os Educadores, Professores Titulares de Turma ou Diretores de Turma que tenham 

conhecimento de alguma dificuldade dos alunos no acesso e participação no E@D, por falta de 

equipamento ou outra, que obstaculize a sua aprendizagem ou o seu bem estar, devem de imediato 

reportá-la à Direção, para que se possam tomar as devidas diligências. 

A Direção, em parceria com os seus parceiros institucionais e a comunidade educativa, 

diligenciarão para a maximização das soluções. 

Todos os docentes que não disponham de soluções tecnológicas podem recorrer aos 

equipamentos disponíveis na Escola Sede.  

 

 
 

6. ANEXO 
 
I. Guia de Apoio aos Alunos – E@D – Ensino à Distância 

II. Plano #Estudo Em Casa 

 
 
 
 
 

Celeirós, 13 de abril de 2020 
A Direção 
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Anexo I 

 

Guia de Apoio aos Alunos 

E@D – Ensino à Distância 
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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


 
 

____________________________ 
Plano de E@D – 2019/2020   Página 11 de 15 

 

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. 
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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). 

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) 
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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) 

 

 

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 
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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 
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