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[ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO À DISTÂNCIA] 
PRETENDE-SE COM ESTE DOCUMENTO APRESENTAR UM CONJUNTO SINTÉTICO DE 
ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA NO 3.º PERÍODO 
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Introdução 

 

Este conjunto de regras e procedimentos aqui vertidos, tratam de orientar a 

organização do trabalho dos professores e dos alunos do agrupamento e não 

de uma turma ou de um professor em particular. Todas as organizações 

precisam de regras e procedimentos que dão coerência e estruturam o seu 

quotidiano de uma forma eficiente e eficaz, que permitem a sua 

monitorização visando a melhoria contínua e a prestação de contas. 

Tendo presente a cultura e o contexto específico do nosso agrupamento, a 

consonância com as emanações da tutela, a necessidade de prestar um 

serviço público de educação de qualidade e de efetivar os princípios da 

equidade e da justiça social subjacentes ao trabalho educativo, devem ser 

cumpridas obrigatoriamente as regras e orientações contidas neste 

documento. 

 

Recordação 

 

Vivemos um período excecional que nos obriga a soluções excecionais. 

Qualquer tentativa por qualquer ator educativo de querer fazer equivaler a 

nossa forma de trabalho a partir de agora e até final do ano letivo ao que, 

usualmente fazemos, no regime presencial, é um erro crasso. 

Em tempos de crise como este exige-se uma permanente adaptação porque, 

como é usual dizer-se, o mais constante é a própria mudança. Esta realidade 

faz apelo a que nos despojemos de preconceitos, de achismos e opinionites e 

ajamos com base na nossa aprendizagem diária, nos dados e factos e 

evidências que vamos recolhendo - é assim que se faz na ciência e nas 

organizações modernas. 

Este período é essencialmente uma oportunidade para aprendermos, para 

dialogarmos constantemente num paradigma de construção de novas 

soluções e de novas formas de ser e estar. 

Não nos refugiemos ou acantonemos em soluções velhas para problemas 

novos. Ousemos agir em ver de ser agidos, atuemos de coração aberto sem 

querer encontrar soluções perfeitas que não existem, sem querer descarregar 
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as nossas inseguranças ou angústias existenciais em culpados indefinidos ou 

“inimigos” de estimação. 

 

A ter em conta 

 

1. Todos os alunos importam e são importantes;  

2. Todas as disciplinas importam e são importantes; 

3. As estruturas familiares e os recursos ao dispor dos alunos são bastante 

diferentes; 

4. A natureza e a forma do ensino à distância é completamente distinta do 

ensino presencial; 

5. A gestão curricular a fazer implica repensar tempos, conteúdos, 

formas/metodologias; 

6. Existem questões legais concernentes ao RGPD que devem ser 

acauteladas; 

7. Existem questões técnicas relacionadas com os equipamentos e a banda 

larga de acesso à internet dos intervenientes a considerar; 

8. Deve evitar-se a dispersão não recorrendo ao uso de múltiplas 

plataformas; 

9. Deve considerar-se e desenvolver-se atividades de pertença à turma; 

10. Deve evitar-se o isolamento de alunos promovendo tarefas de integração; 

11. Não podemos correr o risco de ter professores a solicitar uma imensidão 

de tarefas e trabalhos aos alunos, enquanto outros solicitam tarefas 

residuais; 

12. Todos (alunos/encarregados de educação/professores) têm o direito de 

saber como organizar o trabalho e como o compatibilizar com a vida 

pessoal. 
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Orientações 

1. Devem todos os diretores de turma à semelhança do que foi feito nos 

conselhos de turma de avaliação de final de 2.ºperíodo “reunir” virtualmente 

por videoconferência, mail, telefone, ou outro meio não presencial e dentro 

do horário existente atualmente para a turma, mas numa carga bastante mais 

reduzida fazer um novo horário para os alunos definindo o tempo alocado a 

cada disciplina tendo em conta o empo de cada tarefa e de realização das 

tarefas e o equilíbrio a ter no trabalho para alunos e professores. Este horário 

tem que chegar à direção impreterivelmente até ao final de sexta-feira, dia 

17. 

2. No horário tem que estar previsto o trabalho assíncrono e síncrono. 

3. As sessões síncronas devem, ser feitas semanalmente dividindo a turma em 

não mais de 15 alunos cada e não devem ultrapassar os 30 minutos. 

4. Nos anos de escolaridade do 1.º ao 10.ºano as sessões síncronas devem ser 

realizadas pelo diretor de turma e excecionalmente pelo professor de alguma 

disciplina que deve comunicar previamente ao diretor de turma. 

5. Nos 11.ºanos e 12.ºanos as sessões síncronas devem ser realizadas pelos 

professores das 22 disciplinas que vão ser sujeitas a exame nacional num 

esquema previamente definido no horário, de molde a não sobrecarregar 

alunos e professores, nunca ultrapassando os 30 minutos e com a divisão dos 

alunos em grupos. 

6. Para a realização das videoconferências serão mobilizados obrigatoriamente 

as seguintes plataformas: Skype; Microsoft Teams; Google Hangouts Meet e 

Webex. Para a mesma turma não podem ser utilizadas mais que duas 

plataformas devendo o conselho de turma definir qual ou quais vai utilizar e 

disso informar previamente a direção. 

7. No trabalho assíncrono devem ser utilizadas obrigatoriamente em cada turma 

apenas duas das três seguintes plataformas: Escola Virtual da Porto Editora; 

Moodle e Google Classroom. A escolhida ou escolhidas pelo conselho de 

turma devem ser comunicadas previamente à direção 

8. A Porto Editora acordou com o Agrupamento efetuar gratuitamente e até 

final do ano letivo, a criação para cada professor e diciplina, das suas turmas 

para que, a plataforma com todos os recursos existentes possa ser utilizada 
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de uma forma relacional e não de molde em que professor e alunos dispõem 

dos recursos de uma forma isolada. 

9. Para apoio à operacionalização deste trabalho foi criada uma equipa 

multidisciplinar de apoio ao ensino à distância formada pelos seguintes 

professores: 

 

PROFESSOR CONTACTO 

PAULA LOUREIRO A DIPONIBILIZAR 

ALEXANDRA FIGUEIREDO A DIPONIBILIZAR 

LUÍSA BORDONA SILVA A DIPONIBILIZAR 

JORGE NUNES A DIPONIBILIZAR 

 

 

10. Os horários de ensino à distância devem ser comunicados pelos diretores de 

turma a todos os encarregados de educação; 

11. Para ajuda da operacionalização da Escola Virtual e a partir de dia 20 podem 

ser utlizados os seguintes contactos: 

Suporte técnico para professores: 226056743 

Linha Professor: 226056745 

Apoio aos Coordenadores de Departamento – Ana Barbosa: 916462056 

12. Todos os professores podem e devem continuar a utilizar a internet e o mail 

para trabalho com os alunos. 

13. De acordo com o definido no Diário da República (Decreto-Lei n.º 14-

G/2020 de 13 de abril) os professores têm que elaborar um registo semanal 

dos conteúdos ministrados das sessões síncronas e assíncronas realizadas e 

de outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos; 

14. Será com base nestes factos e evidências que a avaliação será efetuada no 

terceiro período; 

15. O professor titular de turma no 1.º Ciclo e os professores da turma no 

2.º/3.ºCiclos e ensino secundário, adaptam sob coordenação do diretor de 

turma o planeamento e execução das atividades letivas ao regime presencial. 
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Massamá, 14 de abril de 2020 

 

O Diretor 

 

Rui Gonçalves 

 

 


