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Enquadramento 

 

“O desenvolvimento do plano de Ensino a Distância (E@D) é um processo em constante construção, 

alicerçado na procura permanente de melhores respostas às características de cada comunidade 

escolar, quer ao nível Tecnológico quer das suas competências digitais. 

Independentemente da sua estrutura e modos de ação, o plano E@D deve ter como intenções 

chegar a todas as crianças e a todos os alunos, bem como a boa prossecução dos objetivos 

estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal. Quando se concebe o plano para todos os 

alunos, este deve ter em conta os princípios já existentes no desenho de medidas universais, 

seletivas e adicionais que já tenham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva.”1 

 

 

 

 

 
1 ROTEIRO – 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à Distância (E@D) nas Escolas 
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Plano de Ensino a Distância (E@D) da Escola Secundária Ferreira Dias 
 

O Ministério da Educação elaborou um Roteiro com os oito Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino à Distância (E@D) nas Escolas. 

Tendo em conta esses princípios e as orientações que foram facultadas às escolas, a Escola 

Secundária Ferreira Dias elaborou, em trabalho colaborativo com vários órgãos pedagógicos, um 

plano de Ensino a Distância (E@D). 

Intervenientes na elaboração do plano 
Direção 

Lina Alves – Diretora 

Cristina Duarte – Subdiretora 

Amália Santos – adjunta 

Vanda Pereira – adjunta 

 

Equipa de apoio técnico e pedagógico 
Margarida Costa – Coordenadora Departamento Línguas 

José Pascoal – Coordenador Departamento Ciências Sociais e Humanas 

Fernanda Vieira – Coordenadora Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Teresa Rodrigues – Representante Coordenação Diretores de Turma 

Ana Sofia Pereira – Educação Especial 

Paula Garcia – Serviço de Psicologia e Orientação 

Fátima Rebelo – Professora Grupo 400 

Paulo Gomes – Professor Grupo 410 

Célia Magalhães – Professor Grupo 420 

Carla Ribeiro – Professora Grupo 500 

Ana Paula Cação – Professora Grupo 550 – Apoio Técnico no uso dos meios tecnológicos 

Helena Freitas, Cristina Santos Correia, Vanda Gomes, Palmira Oliveira, Manuela Galante, Lúcia 

Nunes, Teresa Lavado, Helena Castro – “Equipa ERASMUS+” - Apoio Técnico no uso dos meios 

tecnológicos 

Revisão do plano   

Conselho Pedagógico 
 

O envolvimento de todos os atores educativos é de crucial importância para a prossecução do plano 

que se pretende implementar.   

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
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Intervenientes e funções na operacionalização do Plano de E@D 

Direção 
Divulgar as orientações pedagógicas 
Elaborar o Plano E@D 
Monitorizar e avaliar a operacionalização do Plano E@D 

Coordenadores 
Coordenar os procedimentos a serem implementados pelos 
Conselhos de Turma e Grupos Pedagógicos. Acompanhar e 
concretizar as orientações pedagógicas 

Diretores de Turma 

Organizar e gerir do trabalho do conselho de turma 
Coordenar a elaboração do Plano E@D do grupo/turma 
Apresentar o Plano E@D aos Coordenadores de DT, alunos e 
EE 
Contactar com os pais e EE 

Professores 

Colaborar na elaboração do Plano E@D de cada turma 
Aplicar o Plano E@D (envio das tarefas, feedback aos alunos, 
…) 
Dar feedback aos DT da realização das tarefas por parte dos 
alunos 
Responder, quando solicitado, a inquéritos de monitorização 
do Plano E@D 

Alunos 

Cumprir o Plano E@D 
Verificar o e-mail institucional, pelo menos, uma vez por dia 
Responder, quando solicitado, a inquéritos de monitorização 
do Plano E@D 

Encarregados de Educação 

Acompanhar o cumprimento do Plano E@D 
Contactar o DT quando sentir necessidade 
Responder, quando solicitado, a inquéritos de monitorização 
do Plano E@D 

EMAEI / Educação Especial 
Acompanhar os alunos com necessidades de inclusão e as 
respetivas famílias, em articulação permanente com os 
docentes dos Conselhos de Turma 

Equipa de Apoio 
Tecnológico 

Organizar os meios, dar orientações e capacitar os 
professores sobre soluções de comunicação 

SPO 

Acompanhar e apoiar os alunos e professores, não só na 
orientação escolar e profissional do 3.º ciclo, como no 
aconselhamento e apoio psicopedagógico indireto de alunos 
de todos os anos de escolaridade 

Projeto de Tutorias  

Dar continuidades ao apoio dos alunos em Tutoria de forma 
articulada entre Tutor/Conselho de Turma/Diretor de Turma, 
devendo os tutores estar presentes no Conselhos de Turma a 
realizar, de forma a melhor articular o desempenho das suas 
funções 

Apoio Tutorial Específico 
Professores mentores - são coadjuvantes dos professores 
titulares e diretores de turma, não se lhes substituindo na 
função de responsáveis pelo ensino e avaliação  
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Circuitos de Comunicação 

1. O sítio da escola, www.ferreiradias.pt será o espaço virtual onde todas as informações 

sobre o E@D serão disponibilizadas, nomeadamente: 

a. Informações relevantes para a comunidade escolar; 

b. Link para ligação de acesso ao email institucional, alojado na plataforma Gmail; 

c. Acesso a um formulário para recuperação de email institucional, por parte dos 

alunos e professores da escola – “Apoio Técnico”. 

 

2. As ferramentas assíncronas prioritárias a utilizar pela Escola fazem parte do pacote 

educacional - Google Suite e são aplicativos disponibilizados gratuitamente pela Google, 

nomeadamente: 

a. o email institucional dos professores; 

b. o email institucional dos alunos; 

c. Google Drive; 

d. Google Classroom- 

 

3. As ferramentas síncronas a utilizar pela escola serão preferencialmente: 

a. Zoom; 

b. Hangouts; 

c. WhatsApp. 

Encontram-se na página web da escola os links para acesso facilitado às aplicações Zoom 

e Hangouts, para melhor acessibilidade por parte dos alunos e docentes. 

 

Nota 1: Os professores que já utilizem, com os alunos, plataformas colaborativas, diferentes 

daquelas que estão referidas neste Plano, podem continuar a usá-las, tendo de as comunicar ao 

Diretor de Turma/Conselho de Turma. 

Nota 2: De acordo com art.º 16, da Lei nº 58/2019,  de 8 de agosto,  a escola deverá solicitar aos 

encarregados de educação com filhos de idade inferior a 13 anos, o consentimento para a inscrição 

dos seus educandos em aplicações e plataformas de apoio ao desenvolvimento de atividades letivas 

online, devido à suspensão de atividades letivas.  

  

http://www.ferreiradias.pt/
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Modelo de Ensino à Distância/ Operacionalização do Plano de E@D 
 

1. O modelo de ensino a distância que se pretende implementar com este plano, terá 

sessões síncronas e assíncronas; 

2. O seu fulcro será o Plano de trabalho a estabelecer com cada uma das turmas, ocupando 

aqui o Diretor de Turma um papel de crucial importância; 

3. No ensino básico (3.º ciclo) o horário da turma deverá ser cumprido, fazendo as devidas 

adaptações, tendo em conta o horário das sessões de #EstudoEmCasa, (apenas para 

alunos que não têm outra alternativa); 

4. No ensino Secundário: 

a. Cursos Científico-Humanísticos, incluindo o Ensino Recorrente, o horário da turma 

deverá ser cumprido pelos alunos; 

b.  Cursos Profissionais, haverá ajustamento do horário em função do cumprimento 

dos módulos/UFCD´S; 

c. Cursos de Educação e Formação de Adultos, deverão ser programadas atividades 

em suporte de papel; 

d. Cursos de Português Para Falantes de Outras Línguas, as atividades serão 

ajustadas em função da realidade dos alunos.  

5. O formato do plano de trabalho a realizar pelo grupo/turma será delineado em conselho 

de turma durante a primeira semana do terceiro período; 

6. As reuniões das Equipas de Trabalho, reúne de 15 a 17 de abril, para elaborar o plano de 

trabalho do grupo/turma, devendo: 

a. Calendarizar e delinear as sessões síncronas, não esquecendo que estas devem 

ocorrer pelo menos uma vez por semana; 

b. As disciplinas sem avaliação externa, ou que não realizam exame nacional no 

presente ano letivo, terão semanalmente uma sessão síncrona, até 45 minutos; 

c. As disciplinas sujeitas as avaliações externas terão, semanalmente, no presente 

ano letivo, duas sessões síncronas de 45 minutos (no máximo), em que uma delas 

será destinada especificamente para preparação dos alunos, para a realização do 

exame nacional;  

d. Articular, sempre que necessário, as atividades previstas para um período 
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quinzenal.  

7. Qualquer alteração ao plano, deverá ser comunicada ao DT e aos alunos; 

8. O grupo da Educação Especial colabora com o Conselho de Turma e articula com os alunos 

a quem dá apoio direto; 

9. Após a reunião da Equipa de Trabalho, o DT deverá enviar o plano da turma para os 

respetivos coordenadores dos DT que, por sua vez, deverão reencaminhar os planos para 

a Direção; 

10. Após a reunião da Equipa de Trabalho, o DT deverá comunicar aos alunos e EE o plano de 

trabalho e agendar uma reunião síncrona com os Representantes dos EE, delegado e 

Subdelegado da turma; 

11. No decorrer do processo, qualquer alteração ao plano deverá ser comunicada aos alunos, 

pelo professor da disciplina em questão e ao DT, que fará essa comunicação aos EE. 

Apoio aos alunos sem recursos digitais  

No caso dos alunos com problemas ao nível de recursos tecnológicos e, sabendo que o plano deve 

chegar a todos, é importante ter em atenção, na construção dos materiais ou na definição de 

tarefas, alguns aspetos: 

1. A grande maioria dos alunos tem manual escolar, pelo que este recurso deve ser prioritário 

na marcação das atividades; 

2. Os materiais construídos pelo professor devem poder ser visionados quer no computador, 

quer no telemóvel; 

3. No caso dos alunos sem recursos tecnológicos, a escola irá procurar articular com parceiros 

(Junta de Freguesia, Câmara de Sintra – “Projeto Sintra Es+”, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação), que se mostrem adequados para a situação. Poderá, 

eventualmente, recorrer a programas como, por exemplo, “Student Keep”, projeto que 

pertence ao movimento #tec4COVID19. ( https://studentkeep.org/). Ou poderá fornecer os 

materiais em papel aos alunos, pela via que se revelar mais adequada; 

4. Para cada aluno do ensino básico, que recebe conteúdos exclusivamente pela televisão 

deverá ser atribuído um Professor Mentor, responsável pelo estabelecimento de contacto, 

individualmente e em parceria com outras entidades da comunidade. Este contacto visa o 

acompanhamento das tarefas em curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às 

emissões e que desenvolvem outras atividades propostas pela escola. Os mentores, 

https://studentkeep.org/
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mobilizados a partir dos recursos existentes nas escolas, em particular dos professores com 

experiência no Apoio Tutorial Específico, são coadjuvantes dos professores titulares e 

diretores de turma, não se lhes substituindo na função de responsáveis pelo ensino e 

avaliação; 

5. A escola assegura, a todos os alunos que não possuam recursos digitais, a entrega de 

documentos, quer via postal ou por levantamento na receção da escola. As tarefas realizadas 

pelos alunos serão enviadas via postal ou entregues na escola, e posteriormente, 

encaminhadas para o professor da disciplina; 

6. No Curso de Educação e Formação de Adultos, os formandos irão desenvolver atividades 

com base em sebentas constituídas por áreas disciplinares. As turmas UFCDS, encerrarão 

apenas no próximo ano letivo. 

 

Assiduidade 

Os docentes deverão fazer o registo semanal, da participação dos alunos nas atividades síncronas 

e assíncronas, para posterior comunicação ao DT.  

Se o aluno nunca participar, o DT deverá informar a direção e para posterior sinalização e agilizar 

os procedimentos inerentes a cada situação.  

Critérios de Avaliação 

Relativamente aos critérios de avaliação, os professores deverão ter em consideração as 

circunstâncias atuais obrigam a uma adaptação dos critérios de avaliação. 

Deste modo, considera-se importante ter em atenção um conjunto de aspetos: 

 

1. Cumprimento das tarefas pedidas; 

2. Cumprimento dos prazos estabelecidos; 

3. Qualidade das tarefas cumpridas; 

4. Frequência da participação nos momentos de comunicação síncrona; 

5. Frequência no envio de emails ou mensagens com dúvidas ou pedidos de esclarecimento; 

6. Desempenho demonstrado nos vários instrumentos de avaliação aplicados; 

7. Persistência demonstrada; 

8. Autonomia; 
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9. A avaliação dos alunos, processa-se de acordo com o Decreto-Lei n.º 14–G/2020 de 13 de 

abril, artigos 7.º, 8.º e 9.º; 

10. No caso dos Cursos Profissionais, não havendo condições para a realização de FCT nos 

moldes preconizados, colocar-se-ão duas opções:  realizar uma Prática Simulada no período 

previsto para a FCT ou adiar a sua efetivação para quando haja condições. Os EE/alunos 

devem optar por escrito, por uma das alternativas; 

11. Nos Cursos EFAS a avaliação deverá ser complementada com a oralidade.  

 

Apoio à comunidade educativa 

Equipa ERASMUS + 

A equipa ERASMUS +, no âmbito dos projetos ERASMUS + da ESFD e a professora do grupo 550 – 

Informática, Ana Paula Cação irá: 

1. Promover a interajuda entre professores; 

2. Disponibilizar apoio técnico e pedagógico aos professores, tendo em vista a utilização 

dos meios tecnológicos; 

3. Apoiar os professores e cooperar de forma personalizada com aqueles que necessitarem 

de ajuda. 

Biblioteca escolar online 

Áreas de intervenção da Biblioteca: 

1. Atendimento a alunos, docentes e encarregados de educação - assíncrono através do mail 

bbteca@gmail.com (de segunda a domingo, com resposta em 24 horas) e síncrono por 

marcação; 

2. Apoio ao currículo de todas níveis de ensino e as disciplinas no sentido de promover o 

desenvolvimento das diferentes literacias; 

3. Promoção da leitura; 

4. Curadoria e disponibilização de conteúdos; 

5. Promoção de atividades lúdico-educativas dos alunos e da comunidade educativa; 

6. Todas as áreas de intervenção são desenvolvidas através de meios digitais. 
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Monitorização e avaliação do Plano E@D 

1. A monitorização e a avaliação do Plano E@D ficam a cargo da Direção, com o apoio da 

equipa de Avaliação Interna da Escola (CAI); 

2. A monitorização e a avaliação do Plano E@D serão feitas através de inquéritos, junto de 

docentes, alunos e EE; 

3. Os inquéritos serão elaborados como o objetivo de darem resposta a indicadores de 

qualidade e de quantidade: 

a) Indicadores de qualidade: 

● Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE. 

 

b) Indicadores de quantidade: 

● Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

● Número de tarefas enviadas pelos professores; 

● Disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

● Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

● Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem 

computador e ligação à internet em casa. 

4. A monitorização e a avaliação do Plano E@D seguirá a seguinte calendarização: 

● Primeira avaliação intermédia – 29 de abril 

● Segunda avaliação intermédia – 20 de maio (se for possível) 

● Avaliação final – 17 de junho 

5. Os resultados dos inquéritos serão dados a conhecer à comunidade educativa em cada um 

dos momentos de avaliação.  

(NOTA: Este plano poderá ser ajustado de acordo com as orientações que forem sendo emanadas 

pela Tutela.) 

 

 

 


