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CONTEXTUALIZAÇÃO	

A	principal	função	da	escola	é	ensinar,	formar	e	educar	sendo	que	nenhuma	delas	se	faz	por	um	

único	agente,	mas	em	interdependência.			

O	 momento	 atual	 exige	 uma	 resposta	 para	 a	 qual	 não	 está	 ainda	 preparada,	 não	 havendo	

regulamentação,	 meios	 suficientes	 e	 apropriados	 ou	 até	 indicações	 claras	 sobre	 o	 caminho	 a	

percorrer.	

Este	 documento,	 representa	 o	 início	 de	 um	 processo	 abrupto	 e	 forçado	 que	 provoca	 a	

redefinição	do	que	é	ser	professor,	ser	aluno,	ser	escola	e	ser	encarregado	de	educação.	A	pandemia	

de	 Covid-19	 veio	 acelerar	 uma	 migração	 já	 feita	 timidamente	 e	 a	 espaços,	 obrigando	 a	 uma	

reinvenção	assente	na	criatividade	que	carateriza	a	classe	docente,	com	baseac	em	novas	formas	

de	ensinar	e	aprender.	

	É,	 pois,	 necessário	 diagnosticar,	 refletir	 e	 propor	 soluções	 tecnológicas	 disponíveis	 e	

compatíveis	com	a	implementação	de	novas	formas	de	ensino.	Não	se	trata	de	“ensino	à	distância”,	

pois	essa	modalidade	de	ensino	já	está	regulamentada,	enquanto	oferta	educativa	e	formativa	para	

os	 2.°	 e	 3.°	 ciclos	 do	 ensino	 básico	 e	 do	 ensino	 secundário,	 complementar	 das	 outras	 ofertas	

curriculares	existentes	nestes	níveis	de	ensino.		

Propõe-se	 uma	 oferta	 formativa	 baseada	 na	 transferência	 da	 lecionação	 para	 um	 ambiente	

online	de	curto	prazo	com	base	na	tecnologia	e	recursos	disponíveis,	como	vídeos	educativos,	jogos	

e	exercícios	para	aprendizagem,	conteúdos	interativos	ou	mesmo	plataformas	digitais	no	mundo	

virtual.		

Este	plano	de	ação	pedagógico,	pretende	apresentar	algumas	orientações	com	o	objetivo	de	

uniformizar	tarefas	e	sobretudo	mobilizar	vontades.	O	seu	primeiro	objetivo	é	desde	logo	mitigar	

os	efeitos	das	assimetrias	e	fossos	já	existentes	entre	a	comunidade	escolar,	tentando	encontrar	

soluções	à	medida	que	a	sua	implementação	decorre.	

Representa	um	grande	desafio	que	foi	iniciado	nas	duas	últimas	semanas	do	2.º	período	tendo	

os	 docentes	 do	 Agrupamento	 desenvolvido	 estratégias	 de	 comunicação	 com	 os	 alunos,	

conseguindo	manter	contacto	direto	e/ou	indireto	com	a	sua	grande	maioria.		
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Foi	efetuado	um	diagnóstico	das	tarefas	realizadas	nos	diversos	ciclos,	bem	como	dos	recursos	

tecnológicos	existentes	apresentando-se	de	seguida	um	pequeno	resumo:	
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Assim,	com	o	objetivo	de	garantir	que	o	maior	número	possível	de	crianças/alunos	continuam	

a	aprender	no	atual	contexto,	serão	implementadas	estratégias	que	ponham	em	prática	este	plano,	
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tendo	 com	 referencial	 o	 site	 apoio	 às	 escolas	 em	 https://apoioescolas.dge.mec.pt	 que	 devem	

contactar	frequentemente.	

Estamos	certos	das	dificuldades,	incertezas	e	constrangimentos	com	que	nos	deparamos,	mas	

ao	mesmo	tempo	convictos	da	capacidade	de	adaptação,	resiliência	e	solidariedade	que	tão	bem	

carateriza	 a	 nossa	 comunidade	 e	 particularmente	 o	 corpo	 docente,	 e	 não	 docente	 do	 nosso	

Agrupamento.	Citando	Ernest	Hemingway:	

“Quem	estará	nas	trincheiras	ao	teu	lado?	

-	E	isso	importa?	

-	Mais	do	que	a	própria	guerra.”	

	

	

1. LEVANTAMENTO	DOS	RECURSOS	DISPONÍVEIS	E	PARCEIROS	PARA	
COLABORAR	

	

§ Cada	diretor	de	turma/professor	titular	de	turma	deve	fazer	um	levantamento	dos	alunos	

que	dispõem	ou	não	de	computador	com	acesso	à	internet.	Esta	informação	está	disponível	

no	programa	alunos	e	será	fornecida	para	confirmação,	devendo	ser	solicitada	à	Direção;	

§ Os	 alunos,	 com	 autorização	 dos	 respetivos	 encarregados	 de	 educação,	 devem	

criar/disponibilizar	um	email	com	o	objetivo	de	estabelecer	contactos	com	os	docentes	das	

várias	disciplinas.	Os	diretores	de	turma	devem	recolher	estes	contactos	e	enviar	para	os	

elementos	do	conselho	de	turma.	Considerando	as	dificuldades	no	cumprimento	de	todos	

os	procedimentos	 legais,	solicitar-se-á	que	os	encarregados	de	educação	enviem	email	a	

autorizar;	

§ No	 caso	 dos	 alunos	 do	 Pré-Escolar	 e	 do	 1.º	 ciclo,	 os	 encarregados	 de	 educação	 devem	

disponibilizar	um	email	de	contacto,	para	comunicação	com	a	educadora/	professor	do	1.º	

ciclo;	

§ Para	 alunos	 sem	 computador	 ou	 acesso	 à	 internet,	 os	 documentos/atividades	 serão	

encaminhados	através	dos	CTT,	GNR,	Câmara	Municipal	ou	por	outras	entidades	com	as	
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quais	 venham	 a	 ser	 estabelecidas	 parcerias.	 Este	 será	 um	 processo	 mais	 lento	 e	 com	

interação	reduzida,	constituindo-se	o	telefone	como	base	de	comunicação	à	distância.	

2. COMUNICAR	EM	REDE	

EDUCAÇÃO	PRÉ-ESCOLAR:	

§ A	plataforma	Moodle	do	Agrupamento	deve	conter	a	planificação	sucinta	das	atividades	

propostas	e	será	o	ponto	de	partida	de	todas	as	outras	ações;	

§ Sugere-se	 a	 criação	 de	 grupos	 privados/fechados,	 utilizando	 os	 recursos	 tecnológicos	

existentes	e	que	considerem	mais	adequadas	para	pais	e	educadoras	poderem	comunicar	

à	semelhança	do	que	já	acontece	por	exemplo	no	Jardim	de	Infância	de	VFN;	

§ A	comunicação	através	das	redes	sociais	é	de	fácil	acesso	e	intuitiva	para	crianças	e	adultos	

devendo	ser	garantida	a	confidencialidade	dos	dados	e	a	participação	exclusiva	de	pais	e	

encarregados	de	educação,	através	de	grupos	fechados;	

§ A	equipa	de	apoio	técnico	apoiará	os	alunos	e	encarregados	de	educação	que	manifestem	

dificuldades	na	utilização	das	diversas	plataformas.	

1.º	CICLO:	

§ Os	 professores	 titulares	 de	 turma	 devem	 comunicar	 com	 os	 encarregados	 de	 educação	

preferencialmente	via	email,	sendo	também	possível	o	recurso	a	outras	plataformas;	

§ É	indispensável	a	 identificação	de	um	meio	de	comunicação,	aceite	pelo	encarregado	de	

educação,	bem	como	o	estabelecimento	de	contactos	regulares;	

§ Na	plataforma	Moodle	do	Agrupamento	devem	ser	colocadas	semanalmente,	as	atividades	

propostas,	por	ano	de	escolaridade.	Estas	devem	ser	disponibilizadas	até	ao	final	da	6ª	feira	

anterior.	

2.º,	3.º	CICLO	E	SECUNDÁRIO:	

§ A	plataforma	Moodle	do	Agrupamento	deve	ser	o	ponto	de	partida	de	todas	as	atividades	a	

desenvolver	 pelos	 alunos	 e	 será	 o	 local	 onde	 os	 docentes	 colocarão	 os	 documentos	

necessários;	
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§ Os	docentes	deverão	comunicar	com	os	seus	alunos	preferencialmente	por	email,	sendo	

possível	outro	tipo	de	interação,	recorrendo	às	diversas	soluções	síncronas	ou	assíncronas;	

3. MODELO	DE	AÇÃO	

MANCHA HORÁRIA SEMANAL: 

§ O	professor	 titular	de	 turma	do	1.º	 ciclo,	deve	definir	um	horário	semanal	para	os	 seus	

alunos,	 respeitando	os	 tempos	de	 intervalo	e	descanso,	bem	como	definindo	momentos	

específicos	para	 cada	uma	das	 áreas	 (atividades	de	 enriquecimento	 curricular,	 clubes	 e	

projetos,	EMRC,	etc.);	

§ Deve	ainda	estabelecer	semanalmente	um	contacto	síncrono	(plataforma	ZOOM	ou	outras)	

com	os	seus	alunos.	Este	contacto	não	deve	exceder	40	min;	

§ No	 2.º,	 3.º	 ciclos	 e	 secundário,	 o	 diretor	 de	 turma	 em	 coordenação	 com	 os	 restantes	

elementos	do	conselho	de	turma	define	um	horário	e	plano	de	trabalho	semanal,	tentando	

distribuir	 uniforme	 e	 equilibradamente	 as	 atividades.	 Este	 horário	 deve	 conter	 os	

momentos	síncronos	de	cada	disciplina,	que	não	deverão	ultrapassar	40	min,	exceto	nas	

disciplinas	sujeitas	a	avaliação	externa;	

§ Para	este	procedimento	será	disponibilizada	uma	grelha	EXCEL	partilhada	que	deverá	ser	

preenchida	em	articulação	entre	todos	os	docentes.	O	plano	de	trabalho	semanal	deve	ser	

dado	a	conhecer	aos	alunos	na	6.ª	feira	imediatamente	anterior;	

§ Na	conceção	do	horário	dos	alunos,	deverão	ser	equacionados	os	seguintes	aspetos:	

o mancha	horária	semanal;	

o adaptação	da	carga	horária	semanal	de	cada	disciplina;	

o definição	do	 tempo	de	 intervalo	entre	 cada	 tarefa	 individual	proposta	 (tarefas	

com	um	máximo	de	20/30	minutos,	conforme	as	faixas	etárias);	

o flexibilidade	temporal	na	execução	das	tarefas;	

o tarde	de	4.ª	feira	livre,	para	que	possam	ser	realizadas	reuniões	entre	docentes;	

o atribuir	mais	uma	manhã/	tarde	livre	aos	discentes;	

o diferentes	ritmos	de	aprendizagem.	



http://apoioescolas.dge.mec.pt	

		

	

	

	

9	

§ Deve	 considerar-se	 preferencialmente	 a	 planificação	 entre	 disciplinas	 que	 permitam	 o	

desenvolvimento	 de	 competências	 transversais	 e	 interdisciplinares,	 por	 forma	 a	 serem	

trabalhadas	de	forma	integrada	e	articulada;	

§ Sempre	 que	 possível	 e	 oportuno	 em	 função	 da	 articulação	 curricular	 efetuada,	 os	

momentos	síncronos	poderão	contar	com	a	participação	de	mais	que	um	docente.	

	

	

	

4. COLABORAR	E	ARTICULAR	
§ As	reuniões	de	grupo	de	recrutamento	devem	continuar	a	ocorrer	semanalmente,	na	4.ª	

feira	de	tarde,	em	horário	a	definir	entre	os	elementos	do	grupo;	

§ Os	elementos	de	cada	conselho	de	turma	devem	estabelecer	contactos	regulares	entre	si	de	

forma	a	articular	o	processo	de	ensino	aprendizagem	de	modo	interdisciplinar;	

§ Os	professores	do	1.º	ciclo,	que	lecionem	o	mesmo	ano	de	escolaridade	devem	fazer	um	

trabalho	colaborativo	de	modo	a	adotarem	estratégias	comuns;	

§ As	equipas	de	avaliação	interna,	documentos	estruturantes	e	explorar	a	europa	devem	dar	

continuidade	ao	trabalho	iniciado,	fazendo	reflexão	conjunta	uma	vez	por	semana;	

§ As	atividades	da	biblioteca	serão	divulgadas	na	plataforma	Moodle	do	Agrupamento,	de	

forma	periódica;	

§ Poderão	ser	atribuídas	tarefas	de	colaboração	com	a	Direção	aos	docentes	nas	horas	de	

componente	não	letiva	(biblioteca,	diretor	de	instalações,	clubes,	etc).	

5. METODOLOGIAS	DE	ENSINO	

	

§ As	metodologias	deverão	ser	diversificadas	e	enquadradoras,	propiciar	a	apresentação	de	

exemplos	e	fomentar	a	autorreflexão	e	o	trabalho	autónomo.	
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§ Na	articulação	entre	as	diferentes	disciplinas,	deve	ser	equacionado	o	tempo	global	que	se	

prevê	que	os	alunos	dediquem	à	aprendizagem,	prevendo	um	equilíbrio	dado	a	diferentes	

estratégias	e	ponderando	o	trabalho	que	pode	ser	feito	síncrona	e	assincronamente,	tendo	

em	 conta	 que	 as	 atividades	 e	métodos	 a	 desenvolver	 não	 podem	 depender	 do	 papel	 e	

competências	 dos	 encarregados	 de	 educação,	 considerando	 as	 suas	 diferentes	

possibilidades	e	capacidades.	

	

	

	

	

6. SELECIONAR	OS	MEIOS	TECNOLÓGICOS	
§ Respeitando	 as	 metodologias	 de	 cada	 docente,	 deve	 evitar-se	 uma	 dispersão	 por	

plataformas	e	formas	de	cooperação,	pelo	que	se	deve	privilegiar	a	plataforma	Moodle	do	

Agrupamento	e	processos	o	mais	simples	possíveis.;	

§ Deverão	ser	rentabilizados	os	meios	tecnológicos	com	os	quais	todos	estão	familiarizados,	

tais	como	email,	programa	de	gestão	de	alunos,	blogues,	entre	outros;	

§ Sem	prejuízo	das	recomendações	descritas,	a	partilha	de	práticas	entre	professores	onde	

sejam	 dadas	 sugestões	 de	 outros	 meios	 tecnológicos	 deve	 ser	 uma	 prática	 comum.	 É	

essencial	tomar	consciência	de	que	a	ação	pedagógica	se	cumpre	através	da	ação	direta	do	

professor	 e	 não	 através	 de	 “competição	 desenfreada	 e	 desarticulada”	 na	 utilização	 dos	

recursos	tecnológicos.	

7. CUIDAR	DA	COMUNIDADE	ESCOLAR	
§ Manter	 a	 ligação	 à	 escola	 e	 ao	 grupo/turma	 implica	 construir	 espaços	 em	 plataformas	

digitais,	para	divulgação	dos	trabalhos	efetuados	pelas	crianças/pelos	alunos,	bem	como	

fomentar	o	estabelecimento	de	comunicações	regulares	entre	professores	e	alunos	e	entre	

alunos.	Na	educação	pré-escolar	e	no	1.º	ciclo,	este	aspeto	assume	particular	importância,	

devendo	considerar-se	esta	prática	como	o	principal	objetivo	a	prosseguir;	
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§ Deverão	 ser	 desenvolvidas	 atividades	 de	 carácter	 lúdico,	 que	 promovam	 o	 bem-estar	

emocional	do	aluno,	tais	como	o	envio	de	mensagens	em	suporte	vídeo,	sms	ou	papel;	

§ O	 papel	 da	 escola	 no	momento	 em	 que	 vivemos	 é	 fundamental	 na	 colaboração	 com	 as	

rotinas	de	cada	casa	e	família.	O	principal	objetivo	não	se	pode	focar	em	grandes	processos	

de	ensino	e	aprendizagem,	mas	antes	na	manutenção	da	chama,	do	gosto	e	do	entusiasmo	

pelo	conhecimento,	assente	nas	relações	pedagógicas	e	educativas,	através	da	atividade	que	

inicialmente	sustinha	essa	relação;	

§ Considerando	 as	 especificidades	 associadas	 ao	 escalão	 etário	 dos	 alunos	 do	 jardim-de-

infância	 e	 1.º	ciclo,	 esta	mudança	 de	 espaço	 e	 de	 agentes	 educativos	 faz	 uma	 diferença	

muito	significativa.	As	rotinas	podem	consistir	em	ouvir	uma	história,	fazer	um	desenho,	

um	lego	ou	um	puzzle.	Nos	outros	ciclos,	o	manter	e	consolidar	conhecimentos	aprendidos,	

suscitar	temas	que	levem	a	pesquisas	de	forma	o	mais	autónoma	possível,	pode	ser	uma	

boa	sugestão.	

EDUCAÇÃO	INCLUSIVA:	

§ É	essencial	que	os	serviços	de	psicologia	e	orientação,	técnicas	do	CRI	e	Psicocfoz,	docentes	

de	apoio	tutorial	específico	e	da	educação	especial	mantenham	contacto	semanal,	com	os	

alunos	que	apoiam;	

§ Este	contacto	deve	ser	direto	e	poderá	ser	efetivado	telefonicamente	ou	através	de	outras	

plataformas;	

§ Os	 docentes	 de	 educação	 especial	 devem	 atribuir	 tarefas	 aos	 alunos	 a	 quem	 apoiam,	

mediante	as	suas	capacidades	e	circunstâncias	familiares.	Estas	devem	ser	publicadas	uma	

vez	por	semana,	na	plataforma	Moodle	do	Agrupamento;	

§ A	equipa	da	EMAEI	deve	reunir	semanalmente,	por	forma	a	dar	continuidade	ao	trabalho	

iniciado.	

8. ACOMPANHAR	E	MONITORIZAR	
No	sentido	de	permitir	apoio	técnico	e	a	monitorização/regulação	deste	plano:	
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§ É	 criada	 uma	 equipa	 de	 apoio	 técnico,	 constituída	 pelos	 docentes	 Armando	 Pena,	 Luís	

Osório,	Martina	Santos	e	Jorge	Magalhães;	

§ É	criada	uma	equipa	responsável	pela	monitorização	(Alexandra	Rodrigues,	Lurdes	Amaral	

e	Lurdes	Batista)	que	fará	consulta	quinzenal	aos	alunos	e	docentes,	através	de	formulário	

eletrónico;	

§ Os	serviços	de	psicologia	e	orientação	continuarão	a	trabalhar	no	sentido	de	dar	resposta	

ao	projeto	de	orientação	vocacional,	já	em	curso;	

§ 	A	 CPCJ,	 continua	 em	 funções	 acompanhando	 e	 monitorizando	 todos	 os	 alunos	 já	

identificados	 e	 encontra-se	 disponível	 para	 receber	 novos	 casos,	 que	 venham	 a	 ser	

sinalizados;	

§ A	intervenção	precoce	na	 infância	 (IP)	 continua	 em	 funções	 no	 acompanhamento	 e	

monitorização	das	famílias/crianças	e	disponível	para	receber	novas	sinalizações;	

§ Os	 casos	 omissos	 neste	 documento	 serão	 objeto	 de	 tratamento	 em	 articulação	 com	 o	

Diretor	do	Agrupamento.	

	

Aprovado	em	sessão	do	Conselho	Pedagógico	de	6	de	abril	de	2020	

	

	

	

O	Diretor	do	Agrupamento	de	Escolas	de	Trancoso	

	

(Armando	Jorge	Gonçalves	de	Almeida	Neves)	

	

	

	

	


