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LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS NO AGRUPAMENTO

Este Levantamento foi efetivado pelos Diretores de Turma e pelos Titulares de Turma.

No início do ano letivo, os alunos do 4º e do 7º ano de escolaridade receberam, do Município, um Tablet (em substituição dos manuais 

escolares). Esta entrega de dispositivos eletrónicos facilitou a implementação do Plano.

Tablet

Computador
Ligação Internet



MOBILIZAR PARA A MUDANÇA

Comunicar em REDE

Apoio da Tutela: apoioescolas@dge.mec.pt

Experimentação de diferentes Plataformas

digitais para comunicar e preparar em Rede:

- Reuniões de Departamento;

- Reuniões de Grupo;

- Reuniões de Conselho de Turma;

- Reuniões Síncronas de experimentação entre

professores/alunos.

Reuniões iniciais de preparação depois de ouvidos os 

diferentes Coordenadores e responsáveis:

- Direção e Coordenação Pedagógica (1º/2º/3ºciclo);

- Apresentação e debate em Conselho Pedagógico e 

tomada de decisão.

Estabelecimento de contactos criando uma Rede de Apoio:
- Educação Especial;

- GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família);

- Moju- Associação Movimento Juvenil de Olhão;

- Centro Comunitário “Acampamento Azul - ACASO”;

- Rede de Voluntários;

- Câmara Municipal;

- Biblioteca Escolar.

mailto:apoioescolas@dge.mec.pt


DECIDIR O MODELO E@D

Diretrizes de Liderança e Gestão

Definição e Implementação da Rede 

Aplicação no terreno do nosso 

Modelo de E@D

Monitorização e apoio do Plano

DECIDIR O E@D 



Aulas Síncronas (3 aulas por semana, com os ajustes necessários à realidade de cada turma); momento em que o 

professor convida os alunos, usando uma  das seguintes plataformas:  Zoom ou  Google Meet; caso se observem 

constrangimentos decorrentes associados aos recursos digitais, o professor dever implementar outras modalidades tais 

como, email, WhatsApp, telefone ou envio de trabalhos com recurso ao apoio de entidades públicas.

SEMPRE

A 

COLABORAR 

E A 

ARTICULAR

DRIVE

Dúvidas 
Partilhadas

• Uma pasta por cada disciplina, onde o aluno coloca as suas dúvidas em relação a uma atividade/tarefa.

• Pasta partilhada de forma editável. Existe um tempo marcado no horário de cada turma, para que cada
aluno, se assim o desejar, deixar as suas dúvidas ao professor.

Documentos 
de apoio

• Pasta contendo outras subpastas, uma para cada disciplina, com os documentos a serem usados em cada
semana por cada disciplina (PowerPoint; Word; vídeos, entre outros).

• Pasta - Planificação Semanal (não editável para alunos e EE).

Feedback

• Aqui é partilhada, com o CT, uma tabela de registo de Feedback, para que cada professor informe o DT
de algum constrangimento, alguma situação que possa ser reportada ao EE, na tentativa de poder ajudar
o aluno/família (por exemplo: ausência a uma aula síncrona, não apresentação ou não realização de uma
atividade). Esta grelha não é partilhada com os alunos.

• Destaque de alunos pelo seu empenho e interesse na execução de tarefas e no apoio aos colegas.

Horário 
Semanal

• Apresentação do Horário Semanal (a distribuição da carga horária semanal manteve-se em relação ao
início do ano letivo, para facilitar a organização). Este documento é partilhado de forma não editável com
os alunos.

• Três tipos de aulas, destacadas com cores diferentes para facilitar a descodificação do horário: Azul-
aulas Síncronas; Laranja- aulas Tira-Dúvidas e a Branco-Trabalho Autónomo.

E
@

D

2/3 aulas por dia no 2º e 3º ciclo, 3 aulas por semana no 1º e 2º ano, 4 aulas no 3º e 4º ano.

Com os ajustes necessários à realidade de cada turma; momento em que o professor convida 

os alunos, usando uma  das seguintes plataformas:  Zoom ou  Google Meet; caso se observem 

constrangimentos decorrentes associados aos recursos digitais, o professor deve implementar 

outras modalidades tais como, email, WhatsApp, telefone ou envio de trabalhos com recurso 

ao apoio de entidades públicas ou a rede de voluntários.

Aula 

Síncrona

MODELO ESCOLHIDO

Na Educação Pré-escolar, semanalmente, as educadoras titulares de grupo contactam os

pais/encarregados de educação, com envio de conjunto de trabalhos semanais.

Paralelamente, as educadoras articulam entre pares, em trabalho colaborativo à distância.



METODOLOGIAS DE ENSINO 

QUE PROMOVAM A AQUISIÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

EM ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS (MESMO À DISTÂNCIA)

Atividades e 
tarefas 

concretas. 

• Dar importância ao que é nuclear aprender. No Ensino a Distância as atividades levam o dobro do 
tempo a realizar.

Indicações bem claras com 
um prazo bem definido. 

• Para que cada aluno possa organizar o seu estudo.

Restringimos o trabalho, 
preferencialmente, a uma só 

plataforma.

• Para que as aulas síncronas não sejam uma mistura confusa de formas de comunicar por 
Videoconferência. 

Feedback positivo 
contínuo e 
sistemático.

Respeito pelos diferentes 
ritmos de aprendizagem.



MEIOS TECNOLÓGICOS DO E@D

 1- Capacitar rapidamente os docentes de forma progressiva e apoiada, com a colaboração efetiva dos docentes mais proficientes no digital;

 2- Permite que se evitem entropias que seriam mais uma variável a contribuir para a não aceitação do digital;

 3- Utilização do Drive para arquivar e partilhar pastas com os alunos;

 4- Aulas Síncronas em videoconferência através do Meet reunião (tarefa facilitada, porque todos os alunos já tem email institucional e a maioria já o
usa com regularidade);

 5- Email institucional para entrega, troca de informações e esclarecimentos entre professores e alunos.

 7- Outras aplicações de conversação como o Chat, o SMS, e WhatsApp (como meio rápido e eficiente de comunicar individualmente ou em grupo).

MEIOS TECNOLÓGICOS DA E@D

CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR

- Possibilitar ao Plano de E@D incluir o Plano de Contingência para os alunos que estão OFF. Se queremos os DOCENTES ON, A TRABALHAR E A APRENDER DE FORMA

SUSTENTADA, também os alunos têm o direito de continuar na escola, e para esses que estão OFF foram elaborados processos de comunicação e fornecimento/recebimento de

documentos/trabalhos algo complexo, que passam pela intervenção direta do GAAF (agora reforçado), pela utilização de Instituições da comunidade e pela colaboração de voluntários;

- Cuidar de todos, através da criação de uma rede de apoio e de entrega de trabalhos para alunos que ainda não possuem Internet ou que não tenham computador nem Tablet

(estruturas já referidas no diapositivo 3);

- Relação próxima entre Diretor de Turma/Alunos/EE, potenciando a relação de proximidade criada antes do Isolamento Social e do Ensino a Distância.



ACOMPANHAR E MONITORIZAR

• Construiu um plano de monitorização que permite

identificar eventuais constrangimentos no trabalho

desenvolvido pelos alunos com retaguardas familiares

mais frágeis.

• O trabalho de apoio, intervenção e supervisão das

tarefas a desenvolver, são da responsabilidade:

• Departamento de Educação Pré-escolar;

• Departamento do 1ºCiclo;

• Coordenadores de Departamento.

• Em inteira colaboração com os professores Titulares 
de Turma(1ºciclo);

• Diretores de Turma;

• GAAF;

• Educação Especial;

• Coordenadoras da Autonomia e Flexibilidade

Curricular.

• Que acompanham sistematicamente, adequam e

/ou ajustam em caso de necessidade, todo o

Modelo. Direção
Coordenadoras

Pedagógicas

EMAEI
- Coordenadores 

de 
Departamento

(Educação Pré-
escolar e do 1º 

Ciclo)


