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1-Introdução
As medidas de contingência provocadas pelo surto epidemiológico causado pelo coronavírus provocaram
alterações ao modus operandi que as escolas estavam habituadas. Atravessamos um período em que a escola
tem também de se concretizar à distância, obrigando à mudança do paradigma da educação em Portugal,
justificada pela gravidade que representa a Covid-19 para todos nós.
Tendo por base o Roteiro - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas
Escolas e as mais recentes determinações e orientações no âmbito do combate à pandemia, nomeadamente a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, e as Orientações DGE, DGEstE e DGS elaborouse este plano de ação que tem como objetivo definir as diretrizes essenciais que respondam às eventuais
fragilidades de um ensino a distância.
Torna-se necessário proceder a adaptações na gestão dos procedimentos e tempos de forma a permitir que
todos os membros desta comunidade educativa possam unir esforços no sentido de fomentar as aprendizagens e
a formação do aluno de acordo com Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, acentuando neste
contexto o desenvolvimento de competências associadas à formação de um cidadão ativo, autónomo,
responsável, consciente e crítico.
Nas circunstâncias atuais é absolutamente imprescindível que todos possamos desempenhar as nossas
funções com a qualidade que nos cabe autoimpor, com responsabilidade, dedicação, sentido de dever cívico,
serenidade, solidariedade, esperança e otimismo, certos que dessa forma vamos estar cá todos para transformar
este momento numa história de sucesso coletivo.

2- Estratégias e circuitos de comunicação em contexto de E@D
Na escola Secundária de Amarante (ESA), à semelhança do que vem sendo habitual continuar-se-á a recorrer
ao e-mail institucional como meio privilegiado de comunicação, já que o mesmo é amplamente utilizado por
docentes, discentes e pessoal não docente.

Por outro lado, com caráter mais amplo e visando toda a comunidade,
http://www.esamarante.edu.pt , continuará também a ser

a página Web da escola

um meio privilegiado de comunicação cuja

importância todos reconhecem.
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Considerando a experiência de utilização anterior e tendo em vista criar rotinas de procedimento, privilegiase o recurso a ferramentas da Google como instrumentos digitais de trabalho, nomeadamente as apps do Google
Suite for Education, desenvolvidas especificamente para estabelecimentos de ensino.
Em conformidade, para realização das aulas/ atividades não presenciais, em regime assíncrono, e para
comunicação com os alunos deve utilizar-se o Classroom e o E-mail institucional, respetivamente.
As aulas / atividades síncronas devem realizar-se com recurso preferencial ao google meet, apenas se
admitindo a utilização de outras ferramentas em situações que, por razões especiais, o justifiquem.
As comunicações entre elementos e estruturas escolares devem igualmente recorrer a estas ferramentas, às
quais se acrescenta a plataforma INOVAR para comunicação com os Encarregados de Educação.

Nas situações em que se torne imperiosa uma comunicação imediata deve recorrer-se ao telefone da Escola
(255410190), competindo ao funcionário de serviço na portaria encaminhar/efetuar a chamada, ou mesmo aos
telefones pessoais quando tenham sido disponibilizados.

Lista de contactos dos órgãos e estruturas escolares e dos serviços de administração escolar

Estrutura / elemento
Órgão de direção
Diretor Adjunto- Rui Fonseca
Assessor – Pedro Carvalho
Assessor – Edgar Lamas
Coord. Dep Línguas
Coord. Dep Mat. e Ciênc. Exp.
Coord. Dep Ciênc. Sociais e Human.
Coord. Dep Artes e Tecnol.
Coord. Dep Edf e Desp.
Coord. do Ensino Básico
Coord. do Ensino Secundário
Coord. do Ensino Profissional
Depart. de Apoio e Orientação Educ.
Equipa EMAEI
Centro Qualifica
Biblioteca
Departamento da Qualidade
Serviços de Psicologia e Orientação
Plano Nacional de Cinema
Serviços Administrativos

contacto
geral@esamarante.edu.pt
administrador@esamarante.edu.pt
cdcl@esamarante.edu.pt
cdcmce@esamarante.edu.pt
cdccsh@esamarante.edu.pt
cdcat@esamarante.edu.pt
cdcefd@esamarante.edu.pt
ceb@esamarante.edu.pt
ces@esamarante.edu.pt
ccp@esamarante.edu.pt
daoe@esamarante.edu.pt
emaei@esamarante.edu.pt
cq@esamarante.edu.pbiblioteca@esamarante.edu.pt
dq@esamarante.edu.pt
spo@esamarante.edu.pt
pnc@esamarante.edu.pt
secretaria@esamarante.edu.pt
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3- Trabalho cooperativo e colaborativo
Estabelece-se como estratégia de trabalho intra e interdisciplinar o seguinte:
1-

Os professores de cada área disciplinar, devem reunir por ano de escolaridade, no mínimo quinzenalmente,

para: planificar o trabalho a realizar; estabelecer os conteúdos a trabalhar nas sessões síncronas e assíncronas;
definir os recursos a utilizar; estabelecer os meios a disponibilizar aos alunos, com e sem recursos tecnológicos;
definir as formas de avaliação.

2-

Articulação semanal/quinzenal entre os professores que lecionam disciplinas comuns (LCP, SSP e TMIG) para

concertação das atividades a desenvolver.

3-

Comunicação informal, mas regular, entre o Diretor Turma e os docentes do Conselho de Turma para recolha

das informações sobre o funcionamento das sessões síncronas e assíncronas em todas as disciplinas e
participação dos alunos. Os professores deverão informar o Diretor de Turma quais os alunos que não participam
nas atividades para reporte aos respetivos Encarregados de Educação.
4-

Reunião quinzenal do Conselho Pedagógico.

5-

Reunião quinzenal dos Coordenadores de Departamento com os Coordenadores de Área Disciplinar,

preferencialmente na sequência da reunião do Conselho Pedagógico.
6-

Reunião quinzenal dos Coordenadores Pedagógicos com os Diretores de Turma/Diretores de Curso,

preferencialmente na sequência da reunião do conselho pedagógico

4-Horários e Sumários
1-

Os horários para funcionamento do E@D com atividades síncronas são os previstos para o regime misto, isto

sem prejuízo do cumprimento da carga curricular legal de todos os anos e cursos.
2-

O registo de sumários deve ser feito em conformidade com o horário das atividades síncronas (horário do

regime misto), considerando-se que o aluno cumpriu com assiduidade a totalidade da carga horária prevista
quando participe nas atividades síncronas e realize e entregue oportunamente os trabalhos que aí lhe foram
propostos.
3-

Considera-se falta do aluno a não participação nas atividades síncronas e/ou a não realização das atividades

propostas
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4-

Os horários do regime misto serão oportunamente disponibilizados na página web da escola para consulta de

alunos, professores e pais e encarregados de educação
Notas:
a) Os professores devem estar sempre disponíveis para apoiar online os seus alunos no horário previsto,
independentemente da realização ou não de atividades síncronas.
b) Nos sumários a registar no INOVAR de acordo com os horários estabelecidos devem ser especificados,
para além dos conteúdos lecionados nas sessões de trabalho, o modo de realização dessas sessões bem
como todas as atividades desenvolvidas.
c) Os professores devem registar em termos semelhantes aos anteriormente verificados outras atividades
desenvolvidas, nomeadamente no exercício de cargos/funções, clubes, reuniões...

5- Metodologias e estratégias do E@D
As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser diversificadas, apelativas, mobilizadoras,
recorrer a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo dos alunos.
Deve ser considerado o tempo global estabelecido para que os alunos realizem as tarefas propostas pelas
diferentes disciplinas, equilibrando atividades síncronas e assíncronas e diversificando estratégias, atendendo-se
ao seguinte:

5.1- Ação dos Professores
a) No período semanal atribuído a cada disciplina, os professores podem desenvolver atividades síncronas
e/ou assíncronas;
b) Os professores, somente, devem disponibilizar informação ou solicitar tarefas aos alunos no horário que
está atribuído à sua disciplina, devendo essas tarefas ser passíveis de realização no total dos tempos
curriculares da respetiva disciplina;
c) As tarefas propostas devem indicar quais os recursos recomendados, os objetivos/produtos esperados, o
prazo para entrega do trabalho e o meio através do qual os alunos podem esclarecer dúvidas. No final, o
professor deve dar feedback aos alunos do trabalho por estes desenvolvido numa lógica de avaliação
formativa;
d) As aulas práticas devem ser desenvolvidas com base em exercícios e simulações. Devem também ser
partilhados ou visionados vídeos ou outros materiais que promovam a realização das aprendizagens
pretendidas;
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e) Sempre que se justifique, os professores devem informar o Diretor de Turma sobre os alunos que não
participam nas atividades e/ou não cumprem as tarefas para envolvimento dos Encarregados de
Educação na resolução do problema.

5.2- Participação dos Alunos
a) É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, o disposto
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais
normativos em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando estes obrigados ao dever de
assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões
assíncronas nos termos estabelecidos pelos respetivos professores;
b) Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de
participar nas sessões síncronas, ser-lhe-á facilitado o acesso ao conteúdo das mesmas em diferido;
c) Nas situações em que não seja possível o acesso ao conteúdo das sessões síncronas em diferido, nos
termos previstos no número anterior, a escola disponibilizará atividades para a realização de trabalho
orientado e autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o desenvolvimento das aprendizagens em
causa;
d) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aluno deve ainda enviar os trabalhos realizados, nos
termos e prazos acordados com o respetivo docente, devendo este garantir o registo necessário para
efeitos de avaliação sumativa final;
e) Salvo justificação excecional e sem prejuízo da privacidade familiar, os alunos devem participar nas
atividades síncronas com microfone e câmara permanentemente ligados.

5.3- Alunos sem meios tecnológicos
Sempre que os alunos não tenham, comprovadamente, meios tecnológicos para acompanhar o ensino a
distância deve tal facto ser de imediato comunicadas ao respetivo Diretor de Turma que, por sua vez, comunicará
ao órgão diretivo da escola para resolução do problema

5.4- Alunos com medidas adicionais no âmbito da escola inclusiva e/ou sujeitos a
intervenção da CPCJ
Tendo em conta as necessidades educativas e de apoio acrescido dos alunos com medidas adicionais que
possam exigir recursos específicos de apoio à aprendizagem e inclusão, ou de alunos para os quais foi suscitada
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a intervenção da CPCJ, serão desenvolvidos os seguintes procedimentos:
a) Sempre que possível as aulas decorrerão em regime presencial e contarão com o apoio dos docentes de
educação especial, quando aplicável.
b) Quando não for possível o regime presencial, os alunos que careçam de um nível de apoio mais específico
e de maior proximidade contarão com um mentor dedicado, a designar de entre os docentes de educação
especial, a quem competirá manter a necessária relação de proximidade com o aluno e respetiva família,
apoiando-os em todas as suas necessidades e mobilizando os recursos necessários para o efeito, sem
prejuízo do papel que cabe aos respetivos diretores de turma;
c) Para os alunos com medidas seletivas e/ou universais, serão mantidos, com as necessárias adaptações, os
procedimentos e apoios prestados no regime presencial.

5.5- Alunos dos cursos profissionais
a) Aplicam-se a estes alunos as mesmas regras que a todos os restantes, nomeadamente no que respeita aos
horários do regime misto, isto sem prejuízo do cumprimento integral das respetivas cargas letivas
disciplinares;
b) Quando não seja possível a execução das atividades práticas previstas nas disciplinas/UFCD da formação
técnica, e na formação em contexto de trabalho, com recurso a prática simulada, por requererem a
utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos, estas decorrerão em regime presencial,
garantindo-se o cumprimento das orientações da DGS.
i)

No 10º ano o volume de formação da FCT (200 horas) será cumprido em empresas
dos respetivos setores de atividade, sempre que possível, ou, alternativamente, em
regime de prática simulada ou presencial, podendo estes regimes funcionar em
termos complementares;

ii)

Nos 11.º e 12º anos serão cumpridas 200 mais 60 horas não realizadas no ano letivo
2019/2020, nos termos previstos para o 10º ano;

iii)

A orientação da FCT, seja realizada em empresa, através de prática simulada, ou em
regime presencial na Escola, cabe aos professores acompanhantes, designados para
o efeito, isto sem prejuízo do envolvimento obrigatório na respetiva planificação e
desenvolvimento de todos os docentes da componente técnica.

c) As Provas de Aptidão Profissional (PAP) serão preferencialmente desenvolvidas em regime
presencial, em conformidade com os respetivos projetos, podendo, se necessário e
adequado, desenvolver-se de forma alternativa e/ou complementar através de prática
simulada.
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5.6 Educação e Formação de Adultos
Tendo em vista promover a manutenção da normalidade possível no apoio aos adultos no desenvolvimento
dos seus processos de qualificação o centro Qualifica propõe-se:
a) Dar continuidade ao trabalho de orientação dos candidatos via email a todos os que procuram o Centro
Qualifica, dando esclarecimentos acerca do sistema nacional de qualificações, perfil do candidato e
expetativas;
b) Estabelecer contactos regulares com as entidades formadoras para encaminhamento de candidatos para
formação modular e outras ofertas formativas;
c) Fazer orientação e acompanhamento, através de email, telefone ou skype, pelas técnicas de ORVC aos
candidatos que estão a fazer processos RVCC no sentido de continuar o desenvolvimento dos portefólios
dos adultos, por parte da equipa.
d) Realizar orientação e acompanhamento da plataforma de estudo "Khan academy" e monitorização do seu
progresso;
e) Continuar com a correção de trabalhos e articulação via email com formadores para avaliação dos
portefólios;
f) Realização das tarefas de monitorização e acompanhamento previstas através das plataformas oficiais,
nomeadamente:
-Regularização de registos no SIGO
-Preenchimento de indicadores SIIFSE para balcão 2020 sobre atividade Centro Qualifica;
g) Realizar duas reuniões semanais entre o coordenador e as TORVC.

6-Avaliação dos alunos
a)

Todos os alunos dos diferentes níveis e cursos serão avaliados com respeito pela legislação em vigor,
adaptada, quando necessário, às circunstâncias da sua realização, não perdendo de vista o rigor que
carateriza o processo avaliativo nem os condicionalismos que balizam o trabalho desenvolvido por
alunos e professores.

b)

A avaliação pedagógica no E@D deve ser alicerçada em três vertentes fundamentais: acompanhar,
ajustar e fazer pontos de situação, sendo de natureza preferencialmente formativa e dando-se especial
atenção ao feedback a fornecer aos alunos e encarregados de educação;

c)

Mantêm-se em vigor os critérios de avaliação oportunamente aprovados, admitindo-se a possibilidade
de ajustamentos nas ponderações atribuídas às dez áreas de competência previstas no perfil dos alunos
ou, eventualmente, quando justificado, a desconsideração de alguma dessas áreas, tendo sempre que
tais alterações merecer a aprovação prévia do conselho pedagógico e ser comunicadas aos alunos/EE.
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d)

Nas atividades de apoio à avaliação e à aprendizagem devem usar-se de forma integrada, sob
responsabilidade

dos

respetivos

professores,

diferentes

meios/instrumentos,

recorrendo-se,

nomeadamente, a videoconferências, questionários com recurso às ferramentas da Google – Google
forms, apresentação de trabalhos em suporte vídeo, rubricas de avaliação, portefólios, relatórios, e
narrativas digitais, entre outros.

7- Apoio ao E@D
7.1- Apoio de natureza organizacional e pedagógica
Todas as questões de natureza organizacional e pedagógica devem ser encaminhadas pelos circuitos
habituais, com recurso aos meios estabelecidos no âmbito deste plano, e decididas pelos órgãos competentes nos
termos legais.

7.2- Apoio de natureza tecnológica
a) A Escola dispõe de uma equipa dedicada, para apoio a professores, alunos e encarregados de educação,
relativamente a todas as dificuldades de natureza técnica que estes venham a sentir, devendo a sua
intervenção ser solicitada para os contactos disponibilizados neste plano.
b) A equipa de apoio tecnológico proporcionará formação, a calendarizar após inscrição dos interessados, a
todos os docentes que a solicitem, nomeadamente para utilização das ferramentas de trabalho adotadas
pela escola.

7.3- Apoio da Biblioteca Escolar
A Biblioteca Escolar, no sentido de continuar a servir alunos e docentes no apoio ao currículo,
promoção da leitura, curadoria e disponibilização de conteúdos e ocupação lúdico-educativa dos alunos
estará presente através dos seguintes canais:
a) Classroom, na disciplina “Biblioteca”, encontrando-se a Professora Bibliotecária disponível todas as tardes
das 14:30 às 15:30 para docentes e das 15:30 às 16:30 para alunos;
b) Correio eletrónico - biblioteca@esamarante.edu.pt
c) Página web da Biblioteca, acessível através da página da Escola - http://www.esamarante.edu.pt/
d) Na rede social Facebook através da página “Biblioteca da Escola Secundária de Amarante” https://www.facebook.com/Biblioteca-da-Escola-Secund%C3%A1ria-de-Amarante107924434158339/?modal=admin_todo_tour
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7.4- Apoio do Plano Nacional de Cinema
A ESA contará, para apoio ao funcionamento do E@D, com o Plano Nacional de Cinema (PNC) que se
propõe, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, atividades de natureza diversa,
nomeadamente:
a) A filmografia de Regina Pessoa - outra filmografia
b) Cinequarentena (ser um cinéfilo de ficar por casa)
c) Mostra de vídeos- “Filmo Logo Existo” - 1 vídeo, 1 ideia, 1 minuto
O PNC disponibiliza a toda a comunidade educativa um blog http://pnc.polegarmente.me/ e acesso
através da página web da Escola bem como através do endereço eletrónico pnc@esamarante.edu.pt

7.5- Apoio do Clube + FIT
O Clube +FIT, criado no âmbito do Plano de Inovação da Escola, com o objetivo de tentar combater
os problemas da inatividade física em tempo COVID, propõe-se, semanalmente, através do Classroom da
disciplina de EDF, desenvolver uma série de atividades e desafios na área da aptidão física, procurando, desta
forma, manter o equilíbrio físico e mental dos nossos alunos.
Paralelamente, e através do e-mail institucional, estas atividade e desafios serão também propostas
à comunidade escolar com idênticos objetivos.

7.6- Apoio psicopedagógico a alunos e Encarregados de Educação
A Escola dispõe de Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) que se encontram disponíveis para toda
a comunidade escolar através do correio eletrónico spo@esamarante.edu.pt e do telefone da Escola.

Estes serviços proporcionarão, à distância, aos alunos e famílias:
- Apoio psicológico e aconselhamento
- Orientação escolar e profissional
-Aconselhamento relativo às práticas parentais com os adolescentes enquadrado no atual
contexto pandémico
Os Serviços de Psicologia e Orientação sugerem, também, a consulta dos seguintes documentos:
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_ansiedade_1.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolamento.pdf

8- Monitorização do Plano
A monitorização da aplicação do presente plano e do desenvolvimento das atividades de ensino a
distância será feita, regularmente, por reporte direto dos diferentes intervenientes às respetivas estruturas
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de coordenação e supervisão, cabendo a estas comunicar a informação recebida aos órgãos diretivos da
escola para análise e adoção de medidas que se justifiquem, tendo em vista a melhoria contínua do trabalho
desenvolvido.
Caso a informação recolhida careça de algum esclarecimento adicional que não possa realizar-se com
recurso à metodologia estabelecida no parágrafo anterior, ou que venha a evidenciar-se necessário para
complementar essa informação, poderão aplicar-se, aos universos pertinentes, questionários para recolha e
tratamento da informação em falta.

9-Considerações finais
Este plano é um documento aberto e será atualizado sempre que surjam orientações superiores que
o justifiquem.
Aconselha-se toda a comunidade escolar a consultar regularmente a página web da Escola na qual
serão disponibilizadas as mais recentes informações/orientações emanadas pela DGEstE, DGE e DGS

Escola Secundária de Amarante, 28 de Julho de 2020
O diretor
Fernando F. Sampaio
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Anexos
1-Ensino online: Objetivos; Responsabilidade; Expectativa; Organização
2-Estudo Casa: Recomendações no uso de plataformas que permitem a comunicação vídeo e áudio
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