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11  ––  IInnttrroodduuççããoo  

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis 

da sua evolução ao longo do ano letivo, há que definir um quadro de intervenções que garanta uma 

progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a vertente da saúde pública. Neste 

contexto, emite-se um conjunto de orientações e medidas excecionais para apoiar a retoma das 

atividades letivas e não letivas em condições de segurança, salvaguardando o direito de todos à 

educação, no ano letivo de 2021/2022. 

Estas medidas aplicam-se à educação pré-escolar e às ofertas educativas e formativas dos ensinos 

básico e secundário, ministradas em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo 

de nível não superior, incluindo escolas profissionais, públicas e privadas, bem como aos 

estabelecimentos das instituições do setor social e solidário que integram a rede nacional da 

educação pré-escolar. 

Estas orientações mantêm em vigor as regras de organização do ano letivo nos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, previstas no Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, publicado no Diário da República n.º 129/2018, 1.º Suplemento, Série II de 

2018-07-06, com as especificidades constantes da presente resolução. 

II  ––  PPrriinnccííppiiooss  OOrriieennttaaddoorreess  ee  DDeeffiinniiççõõeess  

1. Todos os estabelecimentos de ensino devem garantir que, sem prejuízo dos princípios 

orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, a implementação destas 

medidas tem em conta os seguintes princípios: 

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas 

escolares específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos 

alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial; 

c) A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e 

àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se 

encontrem em regime não presencial; 

d) A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na 

planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços 

escolares;  

e) O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o 

funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país.  

2. A planificação dos documentos orientadores deve ter por base as seguintes definições:  

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido 

num contexto em que alunos/formandos e docentes/formadores estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local;  
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b) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente 

docentes/alunos e formadores/formandos; 

c) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos 

alunos/formandos interagirem online com os seus docentes/formadores e com os seus pares 

para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 

apresentarem trabalhos; 

d) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 

alunos/formandos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e 

a outros materiais curriculares disponibilizados em plataformas de aprendizagem online, bem 

como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus 

pares e docentes, em torno das temáticas em estudo; 

e) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente/formador e realizado pelo 

aluno/formando sem a presença ou intervenção daquele. 

IIII  ––  OOrrggaanniizzaaççããoo  ee  FFuunncciioonnaammeennttoo  ddaass  EEssccoollaass  

As escolas podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente 

estabelecidos, alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o 

desenvolvimento das atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de 

saúde. 

IIIIII  ––  OOrrggaanniizzaaççããoo  ee  FFuunncciioonnaammeennttoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  LLeettiivvaass  

1. Todos os estabelecimentos de educação e ensino deverão considerar o regime presencial 

como regime regra e o regime misto e não presencial como exceção. 

2. O regime não presencial aplica-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a 

frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, podendo alargar-se 

excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação 

epidemiológica da doença COVID-19; 

3. As atividades a realizar no âmbito do regime não presencial são efetuadas na própria escola 

para os alunos:  

• Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;  

• Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;  

• Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes não presencial. 

4. No regime não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o 

dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos 

termos e prazos acordados com o respetivo docente. 

Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado 

de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. 
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5. Compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as 

regras de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas 

pela escola e por cada aluno. 

6. Cada estabelecimento de educação e ensino deve elaborar um plano que preveja o protocolo 

e os mecanismos de ação necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial ou 

não presencial) e eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo.  

Regime presencial 

1. Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, 

devem ser desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, 

ser implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das 

autoridades de saúde;  

2. Sempre que se revele necessário, as escolas podem promover a reorganização dos horários 

escolares, designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio-dia, de forma a 

acomodar a carga horária da matriz curricular. 

Regime não presencial (E@D) 

1. No ensino a distância (E@D) devem ser privilegiadas dinâmicas de trabalho pedagógico de 

natureza interdisciplinar e de articulação curricular, concretizadas numa ação educativa a 

desenvolver de acordo com o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06 de 

julho; 

2. Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, as 

aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e 

assíncronas, devendo cada escola adotar as metodologias que considere mais adequadas, 

tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação 

atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 359/2019, de 08 de outubro, 

bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas 

Aprendizagens Essenciais. 

3. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no regime não 

presencial: 

a. Todas as escolas devem elaborar e implementar, sob orientação e apoio dos serviços 

competentes da área governativa da educação, um plano de ensino a distância, adequado 

ao contexto de cada comunidade educativa, podendo ainda articular-se com entidades que 

se constituam como parceiras; 

b. A implementação, acompanhamento e monitorização do plano de ensino a distância deve 

ser assegurado pelo conselho pedagógico ou órgão legalmente equivalente; 

c. Cabe à escola adequar a organização e funcionamento do regime não presencial, fazendo 

repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das 

sessões síncronas e assíncronas;  
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d. As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem 

dos alunos, promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a realizar;  

e. O conselho de turma deve adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o 

trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo 

de alunos, às especificidades do regime não presencial.  

4. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação do diretor de turma, 

adaptam o planeamento e execução das atividades letivas e formativas ao regime não 

presencial, incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio definidas para cada 

aluno, garantindo as aprendizagens de todos.  

5. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das 

tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação 

dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola 

e por cada aluno.  

6. O diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização 

proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às 

aprendizagens. 

Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva  

1. No âmbito do regime não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas 

medidas adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma 

ou o professor titular de turma do aluno, deve ser assegurado em regime presencial, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

2. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à 

Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por 

técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais.  

3. Devem ainda assegurar-se em regime presencial as respostas especializadas das escolas de 

referência no domínio da visão e da educação bilingue dos estabelecimentos de educação 

especial e os apoios prestados no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância. 

4. A EMAEI assegura, em articulação com o CRI e o Centro de Recursos TIC (CRTIC), o 

acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das 

ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e 

ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico 

Pedagógico. 
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Ofertas profissionalizantes, cursos artísticos especializados e científico-tecnológicos  

1. No âmbito do regime não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas 

profissionalizantes de nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em 

contexto de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem ser 

realizadas através de prática simulada. 

2. Nos anos terminais dos cursos profissionais, cursos de educação e formação, cursos artísticos 

especializados e cursos científico-tecnológicos, quando não seja possível cumprir a totalidade 

das horas previstas nos respetivos referenciais de formação em regime presencial cabe aos 

órgãos próprios de cada escola decidir sobre a avaliação final de cada aluno e correspondente 

conclusão e certificação do curso.  

3. Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos 

alunos face ao perfil de competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

4. Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das 

autoridades de saúde, as disciplinas ou UFCD de natureza prática e a formação em contexto 

de trabalho que não possam ter lugar em regime misto ou não presencial, por requererem a 

utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

IIVV  ––  PPrroommooççããoo,,  aaccoommppaannhhaammeennttoo,,  CCoonnssoolliiddaaççããoo  ee  RReeccuuppeerraaççããoo  ddaass  AApprreennddiizzaaggeennss    

1. No ano letivo de 2021/2022, escolas terão um acréscimo do crédito horário (CH) calculado da 

seguinte forma: 

CH = 8 × n.º de turmas – 50 % do total de horas do artigo 79.º do ECD. 

2. O reforço do crédito horário em resultado da aplicação das fórmulas previstas nos pontos 

anteriores é exclusivamente utilizado para a recuperação e consolidação das aprendizagens, 

nomeadamente através do apoio educativo e coadjuvação de aulas. 

3. Cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada terá um crédito horário adicional de até 

duas horas letivas semanais, destinado exclusivamente à EMAEI.  

4. Cada escola deve elaborar um plano de atuação que potencie o desenvolvimento, de forma 

contínua, destas atividades, identificando os alunos abrangidos, designadamente aqueles que 

tiveram maiores dificuldades de contacto e de acompanhamento das atividades promovidas 

pela escola no ano letivo 2019/2020 e 2020/2021.  

5. No ano letivo 2021/2022, o Apoio Tutorial Específico será alargado aos alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 2019/2020 e 

2020/2021.  

6. O modo de funcionamento das tutorias é definido pela escola, sendo o acompanhamento dos 

alunos realizado pelo professor tutor, em estreita ligação com o respetivo conselho de turma, 

em articulação com o programa de mentorias.  
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7. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias é efetuado pelo 

conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor tutor proceder à entrega de 

um relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas.  

8. Todas as escolas devem criar um programa de mentoria que estimule o relacionamento 

interpessoal e a cooperação entre alunos. Este programa identifica os alunos que, em cada 

escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no 

desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na 

preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria 

dos resultados escolares.  

9. A seleção dos alunos mentores e mentorandos é efetuada de acordo com os critérios definidos 

no programa de mentoria, competindo às escolas disponibilizar os meios necessários à 

realização das atividades, incluindo o apoio logístico.  

10. A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, podendo ser 

valorizada na sua classificação final.  

11. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o programa de mentoria 

elaborado pelo conselho pedagógico.  

12. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de mentoria é 

efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do 

trabalho realizado.  

13. A coordenação e acompanhamento do programa mentoria é efetuado pelo coordenador dos 

diretores de turma. Cabe ao coordenador do programa mentoria em articulação com cada 

diretor de turma: 

a) Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento da 

sua execução;  

b) Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na 

criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;  

c) Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor, quando 

aplicável, informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do 

programa;  

d) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais;  

e) Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa.  

14. Especificamente no que respeita ao acompanhamento das crianças e jovens em situação de 

risco, devem as escolas sensibilizar os docentes e, em particular, os diretores de turma, para 

a identificação precoce deste tipo de situações, devendo, em articulação com a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens territorialmente competente, organizar dinâmicas de 

integração e de trabalho escolar, através da EMAEI, de modo a proporcionar aos alunos os 



Plano de Ação do Ensino a Distância (E@D) – Ano Letivo 2021/2022 

 

PPáággiinnaa  99  ddee  3333  

meios e as condições necessárias à sua segurança, formação, educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral. 

22  --  PPrriinnccííppiiooss  ddee  AApplliiccaaççããoo  

O Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da Rainha pretende, com este Plano Estratégico: 

 Chegar a todas as crianças e a todos os alunos do AEDJII; 

 Adequar o Ensino a Distância (E@D) a todos os ciclos e níveis de ensino; 

 Desenvolver as competências definidas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade 

obrigatória; 

 Promover novas práticas pedagógicas; 

 Fomentar a colaboração entre docentes e técnicos; 

 Fomentar a cooperação com Pais e/ou Encarregados de Educação e outros parceiros; 

 Envolver toda a comunidade escolar, no respeito pelos papéis específicos de cada um. 

Privilegiando e promovendo o teletrabalho e observando, com esta boa prática, o isolamento social, 

convocado pelo momento que a humanidade se encontra a viver, não esquecendo o bom senso e a 

moderação, dão-se as seguintes orientações por departamento curricular, a saber: 

22..11  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr  

Irá dar continuidade ao trabalho realizado até à presente data, apesar de não se integrar no ensino 

obrigatório. 

Desta forma, cada educador irá ajustar a sua planificação semanal que fará chegar aos encarregados 

de educação, através dos canais propostos (WhatsApp, conta e-mail institucional, telefone …), 

propostas de tarefas a desenvolver com as crianças e suporte de apoio às mesmas, e que se 

enquadram com as orientações emitidas pela DGE, apoiando as crianças no desenvolvimento de 

todas as suas potencialidades, intelectuais, físicas, emocionais e criativas.  

Além dos canais de contacto mencionados, sempre que possível e de acordo com a disponibilidade 

dos encarregados de educação e em articulação com os mesmos, será utilizada a plataforma de 

videoconferência “ZOOM”, para a realização de sessões síncronas entre cada educadora e o seu 

grupo de crianças. 

22..22  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddoo  11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  

Procurará cumprir a planificação, procedendo à adaptação dos conteúdos e do ensino, ao tempo e 

modo de funcionamento. Essa adaptação passa por priorizar as aprendizagens essenciais em cada 

disciplina e em cada ano, com recurso à utilização da plataforma de videoconferência ZOOM, 
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#EstudoEmCasa, correio eletrónico institucional, links educativos, PowerPoint, ou outros meios de 

interação professor aluno e de ensino a distância. 

A avaliação será realizada de acordo com o trabalho desenvolvido pelos alunos na oralidade, na 

leitura, nos trabalhos escritos, nas questões orais e/ou escritas e em pesquisas, respeitando os 

critérios de avaliação do agrupamento e através dos recursos disponíveis. 

22..33  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiiêênncciiaass  SSoocciiaaiiss  ee  HHuummaannaass  

Dará continuidade à promoção das aprendizagens essenciais dos alunos, assegurando o cumprimento 

das planificações definidas no início do ano letivo, nas diferentes disciplinas que o compõem, não 

obstante da necessidade de alguns ajustes, considerando a nova situação. 

Para o cumprimento do atrás exposto, os docentes, em trabalho colaborativo, utilizarão os meios 

disponíveis e aconselhados pela Direção Geral da Educação. Deste modo, vão promover a realização 

de atividades síncronas, privilegiando um contato direto entre alunos e professores, simulando-se o 

ambiente de sala de aula. Para a realização da metodologia referida, serão utilizadas sessões de 

videoconferência durante 30 minutos na plataforma de videoconferência ZOOM e contactos 

telefónicos. Serão ainda utlizadas metodologias assíncronas, tais como o e-mail institucional, Google 

Classroom, etc., para a distribuição e divulgação de informação, de modo a assegurar a inclusão de 

todos os alunos. 

A avaliação respeitará os critérios gerais e específicos, definidos no início do ano letivo pelo 

agrupamento, sofrerá apenas pequenos ajustes adaptados à nova situação; aos alunos vão ser 

solicitadas pequenas fichas de trabalho/questionários (ex: Kahoot e Quizizz)/ questões aula/ 

resolução de exercícios do manual e entrega de um trabalho de grupo/individual. 

A avaliação das aprendizagens dos alunos incidirá na responsabilidade e envolvimento dos mesmos 

no seu processo de ensino-aprendizagem, na participação e realização das tarefas solicitadas pelos 

professores. 

22..44  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EExxpprreessssõõeess  

Irá cumprir as planificações definidas no início do ano letivo, adaptando as mesmas ao tempo 

disponível para cada disciplina, serão consolidados os conteúdos programáticos abordados no 

período anterior. Os conteúdos tratados serão expostos através da plataforma de videoconferência 

ZOOM em modo síncrono, sendo complementados com documentos de apoio fornecidos aos alunos 

através de outros meios de contato, correio eletrónico institucional, WhatsApp, Google Classroom, 

Escola Virtual, telemóvel ou outro a designar. 
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Procurando diminuir a diferença entre o ensino presencial e o ensino a distância e tendo em conta 

que os conteúdos deste departamento são eminentemente práticos, o departamento irá procurar 

que os conteúdos a apresentar, fomentem nos alunos a continuidade destas metodologias de 

aprendizagem, promovendo-se a experimentação, a exploração do espaço e a capacidade de 

expressão do corpo no meio envolvente através do uso dos sentidos e da expressão do corpo no 

espaço e no tempo. 

A avaliação dos conteúdos será de índole predominantemente formativa, utilizando-se o feedback 

positivo, procurando reforçar-se as aprendizagens através do incentivo à ultrapassagem das 

dificuldades, reforçando o sucesso e desvalorizando as dificuldades encontradas, através do 

sucessivo encorajamento à realização das tarefas. 

22..55  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  LLíínngguuaass  

Os docentes irão trabalhar em conjunto, para se adaptarem a esta nova situação. Em termos de 

conteúdos, irão privilegiar as aprendizagens essenciais de cada disciplina utilizando os meios à sua 

disposição para trabalhar com os alunos. Será, por isso, utilizada a plataforma de videoconferência 

ZOOM para o contato visual com os alunos e serão utilizados os outros meios disponíveis para outras 

atividades e distribuição de tarefas, nomeadamente correio eletrónico institucional, WhatsApp, 

Google Classroom e correio. 

A avaliação nas diversas disciplinas do departamento respeitará os critérios de avaliação do 

agrupamento, embora adaptados às novas circunstâncias: participação, empenho nas atividades, 

realização das atividades propostas: fichas/questionários, trabalhos individual e produção de textos. 

  

22..66  --  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaa  ee  CCiiêênncciiaass  EExxppeerriimmeennttaaiiss  

Irá dar continuidade à planificação elaborada para cada ano/disciplina, devidamente ajustada e de 

acordo com as aprendizagens essenciais, utilizando como recursos os meios digitais disponíveis. A 

avaliação das diferentes disciplinas, será de acordo com os critérios que estão definidos pelo 

Agrupamento, mas adaptada a esta nova situação, considerando a participação síncrona nas sessões 

realizadas na plataforma de videoconferência ZOOM e assíncrona Google Classroom, Escola virtual, 

#EstudoEmCasa, na realização das tarefas propostas pelos professores (fichas de trabalho, 

questionários, realização de atividades práticas simples, trabalhos de pesquisa) que possam ser 

realizados pelos alunos. 
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33  --  CCoooorrddeennaaççããoo  

O plano será coordenado e acompanhado pelo Conselho Pedagógico que, sempre que considere 

pertinente, introduzirá alterações e informará a comunidade escolar. 

As lideranças intermédias têm um papel fulcral: 

 Os Coordenadores de Departamento, coadjuvados pelos subcoordenadores, no 

acompanhamento da concretização das orientações pedagógicas; 

 Os Coordenadores dos Diretores de Turma, os Diretores de Turma e os Professores Titulares 

de Turma, na organização e gestão do trabalho das equipas pedagógicas (com o apoio dos 

professores de educação especial) e dos conselhos de turma/conselhos de docentes. Estes 

devem organizar o trabalho semanal, coordenando ou centralizando a distribuição de 

trabalhos aos alunos, e garantir o contacto com os Encarregados de Educação. 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) vai atuar no apoio aos docentes e 

técnicos da comunidade educativa, na continuidade da implementação/identificação das medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT, no apoio às famílias 

no contexto da modalidade de E@D e na articulação com diversos serviços da comunidade. 

44  --  PPaarrcceerriiaass  

O AE D. João II, para o desenvolvimento do corrente plano, conta com o envolvimento dos 

parceiros, nomeadamente: 

 Câmara Municipal das Caldas da Rainha; 

 Junta Freguesia de Salir de Matos; 

 União das Freguesias das Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório; 

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto; 

 Centro de Recursos para a Inclusão – CERCINA; 

 Escola Segura GNR; 

 Escola Segura PSP; 

 CPCJ; 

 Outros a mobilizar. 

A comunicação entre todos os intervenientes internos do Plano de E@D do AEDJII (lideranças de 

topo e intermédias, professores e alunos) é efetuada através do endereço de correio eletrónico 

institucional, contactos telefónicos e endereços de residência. 
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É através desses contactos que deve ser assegurada a comunicação com todos os intervenientes 

externos (pais e encarregados de educação, autarquia, entidades parceiras). 

A comunicação entre o AEDJII (educadoras de infância, professores titular de turma, professores das 

disciplinas, diretor de turma e outros técnicos) e os Pais e/ou Encarregados de Educação é efetuada 

através do endereço de correio eletrónico institucional, ou através dos contactos por este 

fornecido. 

Nota: Deve ser garantido, inequivocamente, o meio de contacto com cada criança/aluno, 

nomeadamente dos que, não tendo acesso a qualquer equipamento tecnológico e não tendo 

acesso à internet, não podem usar o correio eletrónico. 

O Diretor é o responsável pela comunicação institucional, disseminando as decisões operacionais, as 

deliberações do Conselho Pedagógico e as orientações necessárias ao funcionamento do Plano de 

E@D do Agrupamento de Escolas D. João II (AEDJII). 

Os Coordenadores de Departamento de Ano e de Subdepartamento orientam pedagogicamente os 

docentes, definindo claramente o que se ensina, o que se deve trabalhar, como e quando. 

Os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma efetuam a coordenação semanal do trabalho 

da sua equipa pedagógica/conselho de turma. 

O Professor Titular de Turma, o Professor de Disciplina e o Diretor de Turma efetua os contactos 

diretos com os Pais e/ou Encarregados de Educação, com Professores de Apoio Educativo/Reforço e 

Professores de Educação Especial. 

A comunicação deve nortear-se por uma mensagem central, presente em todas as mensagens. 

Exemplo: 

Mensagem central (assunto) - “Juntos pelo sucesso dos nossos alunos” 

Da Educação Pré-escolar – “Juntos pelo sucesso das nossas crianças” 

A comunicação deve seguir uma estratégia, adequada aos destinatários, sendo transmitida nos 

momentos adequados. 

Estratégia para Pais e/ou Encarregados de Educação: 

 Garantir o seu envolvimento no apoio à realização das tarefas dos filhos, através de uma 

comunicação regular ao longo do tempo e previamente articulada pela Escola; 

 Partilhar o plano semanal de atividades e objetivos de aprendizagem e compromisso de apoio; 

 Comunicação regular e feedback; 

 Valorização e partilha dos trabalhos realizados; 
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 Etc. 

A comunicação a efetuar com os alunos, de modo síncrona, assenta na plataforma de 

videoconferência ZOOM. A comunicação assíncrona baseia-se em correio eletrónico, WhatsApp, SMS, 

papel, Google Classroom, etc. 

Haverá momentos síncronos, nomeadamente reuniões de Conselho Pedagógico, Departamentos 

Curriculares, Conselhos de Ano, Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma. Todos estes serão 

efetuados através da plataforma de videoconferência ZOOM. 

55  --  MMooddeelloo  ddoo  EEnnssiinnoo  aa  DDiissttâânncciiaa  ((EE@@DD))  ddoo  AAggrruuppaammeennttoo  

A definição do modelo de Ensino a Distância (E@D) resulta da combinação das seguintes variáveis: 

 As dinâmicas e estratégias pedagógicas; 

 A variável das tecnologias, onde temos que considerar: 

 Perfil de competências tecnológicas exigidas para o E@D por parte dos docentes; 

 Condições de acesso às tecnologias por parte das(os) crianças/alunos e pais e/ou 

encarregados de educação; 

 As soluções tecnológicas disponíveis ou inexistentes. 

Sabemos que a eficácia das aprendizagens, por E@D, está quase sempre mais relacionada com as 

estratégias pedagógicas utilizadas e menos com as tecnologias que as suportam. Efetuamos a 

adaptação das cargas horárias dos alunos, tornando as “manchas horárias” de acordo com “Ensino a 

Distância” (E@D) do AE D. João II, adaptando a carga horária de cada disciplina e utilizando 

flexibilidade temporal na realização das tarefas. 

Assim, e atendendo a que a RTP transmitiu conteúdos pensando nas crianças da Educação Pré-

escolar (dos 3 aos 6 anos), selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE, e de forma a 

completar esta ferramenta, as Educadoras enviarão semanalmente propostas/sugestões de 

atividades abrangentes, de modo a possibilitar a exploração de forma transversal e, sempre que 

possível, no sentido de as crianças poderem construir/concretizar a sua própria aprendizagem, 

privilegiando recursos e matérias adotáveis e de fácil acesso a todos, realizáveis com a 

intermediação da família. Estas atividades serão sempre propostas de acordo com a disponibilidade 

dos encarregados de educação, salvaguardando o interesse e as necessidades das crianças, adotando 

estratégias de forma a não haver sobrecarga de trabalho para as famílias e para as crianças. 

Para os três ciclos do ensino básico deve ser criado um plano semanal de trabalho da Turma/Equipa, 

que preveja: 
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 Sessões assíncronas para envio de trabalhos e esclarecimento de dúvidas; 

 Sessões síncronas e assíncronas, de acordo com a Matriz Curricular; 

 A possibilidade de uma outra sessão síncrona para trabalho de qualquer disciplina (a 

coordenar pelo PTT/DT/PAEE); 

 Que as tarefas propostas devem ter uma duração de execução curta; 

 Que para cada atividade deve ser claro o que se deve fazer, como e quando; 

 Se a tarefa for para entregar, deve ser clara a informação sobre o prazo e a modalidade de 

entrega; 

 Que os alunos têm diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Que as tarefas terem sempre em conta os princípios já existentes no desenho das medidas 

universais, seletivas e adicionais já adotadas; 

 A adoção de procedimentos que permitam a autorregulação dos alunos, com feedback 

atempado dos docentes relativo às tarefas realizadas; 

 Que a forma de avaliação deverá ser ajustada ao E@D e ter em conta os constrangimentos dos 

alunos no acesso às atividades; 

 Que semanalmente, serão reajustadas as atividades para os alunos realizarem durante a 

semana seguinte. 

Esta diversa forma de trabalhar, mais exigente para todos, traz bastantes dificuldades, que serão 

muito mais fáceis de ultrapassar, através da prática sistemática de colaboração e articulação. 

Uma das melhores abordagens pedagógicas, com base na colaboração e articulação dos professores, 

são os domínios de articulação curricular, entre anos de escolaridade, que: 

 Permitem ganhos de tempo e maximizam as aprendizagens essenciais; 

 Garantem a colaboração e articulação dos docentes ao nível do currículo, a nível disciplinar e 

interdisciplinar; 

 Reforçam os laços de partilha entre docentes; 

 Criam contextos de aprendizagem mais estimulantes e motivadores para os alunos. 

Incentivemos, pois, a colaboração e o espírito de equipa entre todos. Os Departamentos, os 

conselhos de turma e de docentes/ano devem reunir-se periodicamente, de modo a planificar e 

articular as atividades semanais da equipa/turma. 
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66  --  MMeettooddoollooggiiaass  ddee  EEnnssiinnoo  aa  DDiissttâânncciiaa  ((EE@@DD))  

As metodologias de ensino a distância devem ser diversificadas, enquadradoras, propiciadoras de 

apresentação de exemplos e fomentadoras da autorreflexão e do trabalho autónomo. 

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, levando os alunos a mobilizar conhecimentos de várias disciplinas. 

A aposta em resolução de questões-problema, de estudos-caso, de projetos, é exemplo de tipo de 

atividades a propor. 

O E@D constitui uma oportunidade para desenvolver as áreas de competências do perfil dos alunos, 

devendo ser, também promovido o relacionamento interpessoal. 

As metodologias devem promover um papel ativo dos alunos na busca de novas aprendizagens. 

Assim, fomentando a autonomia e a construção do próprio conhecimento, as atividades propostas 

devem ser: 

 Para todos; 

 De formatos variados (texto, vídeo-aulas, etc.) e ter, sempre que possível, exercícios de 

compreensão associados; 

 Diversificadas (equilíbrio entre digital e não digital); 

 De curta duração; 

 Com avaliação, predominantemente, formativa; 

 Fruto de estratégias apelativas e mobilizadoras do interesse, que envolvam trabalho 

interdisciplinar e de articulação curricular; 

 Complementadas, quando os conteúdos se adaptarem, nas aulas do #EstudoEmCasa. 

77  ––  MMeeiiooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

O Ensino a Distância (E@D) do Agrupamento de Escolas D. João II tem em conta a proteção de dados 

individuais, pelo que adotou a plataforma de videoconferência ZOOM. 

Será enviado o seguinte correio eletrónico para todos os Encarregados de Educação: 

“De acordo com as orientações da DGEstE (Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), 

tendo presente as normas da Comissão Nacional de Proteção de Dados e com o objetivo de 

facilitar o processo de ensino a distância, tornando mais próxima e interativa a comunicação 

entre professores e alunos, venho por este meio solicitar autorização para que o(a) seu(a) 

educando(a) participe em sessões síncronas (plataforma de videoconferência ZOOM, 

videochamadas em grupo, chats, fóruns, etc.), juntamente com os restantes alunos da turma. 
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Para autorizar/ não autorizar a participação do seu educando deve enviar resposta a este e-mail 

com o seguinte texto: 

“Eu,_______________________________________________________,encarregado(a) de educação 

do(a) aluno(a) _____________________________do ____ ano de escolaridade, da turma ____, da 

Escola Básica ________________, autorizo ou não autorizo, o meu educando a participar nas 

sessões síncronas da turma, salvaguardando todos os direitos de imagem e som. 

Caso não autorize a participação do seu educando nas sessões síncronas, este não participará nas 

videoconferências de turma.“ 

Realço a importância destas sessões síncronas, como uma forma de minimizar o distanciamento 

provocado pelo estado de emergência e isolamento social em vigor. 

Atenciosamente.” 

Assim, utilizando os endereços de correio eletrónico institucional, garante-se um maior nível de 

proteção dos dados referentes a crianças/alunos(as) e docentes. 

Como já foi referido, a Educação Pré-Escolar pode utilizar, como base, a programação da RTP, 

devendo as Educadoras proporcionar atividades às crianças, através dos meios ao dispor. 

O Ensino Básico poderá basear-se em parte das atividades, nas aulas a serem transmitidas na RTP, 

podendo encontrar os guiões, temas e desafios correspondentes no site #EstudoEmCasa da DGE. 

Podem, ainda, os docentes interessados, utilizar a plataforma da Escola Virtual, que tem diversos 

recursos que podem ser explorados, bem como os recursos disponibilizados pela Khan Academy, 

Aula Digital, Google Classroom, etc. 

Convém recordar que a utilização da tecnologia pelos alunos pode não constituir um problema (o 

acesso à mesma, esse sim é um problema), mas a autonomia, a autorregulação e a organização 

pessoal para a aprendizagem, será uma das maiores dificuldades. 

88  ––  IInncclluuiirr  ee  CCuuiiddaarr  

Um dos fatores que condiciona a implementação do Plano de E@D é a diversidade de condições de 

acesso à tecnologia por parte dos alunos. 

Assim, os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma devem conhecer as condições de 

acesso de cada aluno e do seu contexto familiar e, relativamente aos que não têm acesso a PC com 

internet, o AEDJII designará um docente (professor titular de turma/professor da disciplina/diretor 

de turma/outro) que acompanhe os alunos que vão assistir apenas às aulas pela TV. 
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Este deverá garantir o acompanhamento e providenciar a comunicação com o aluno/EE de modo a 

fazer-lhe chegar informação em papel ou através de outro meio. 

Não esquecer que devemos garantir a ligação à escola e ao grupo/turma dos alunos, criar rotinas de 

trabalho, de modo a fazê-los sentir seguros, proporcionar momentos de contacto lúdicos, e, acima 

de tudo, incentivar a interajuda entre os alunos, promovendo técnicas de interação e, inclusive, 

funções específicas a alguns deles. 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento desenvolverão e disponibilizarão um conjunto de serviços 

em linha, capazes de apoiar as atividades letivas à distância. 

1. Atendimento através de correio eletrónico, pelos endereços:  

 Biblioteca - biblioteca@agdjoao.org; 

 Professor Bibliotecário (EB D. João II) - f1117@agdjoao.org; 

 Professor Bibliotecário (EB N.ª Sr.ª Pópulo, EB Avenal/EB Salir de Matos e EB Avenal/EB 

Encosta Sol) - f892@agdjoao.org; 

2. Acesso ao blogue das Bibliotecas através do sítio web do Agrupamento. 

3. Previsão de tempo diário de apoio síncrono, uma para professores e outra para 

alunos/encarregados de educação, a divulgar posteriormente. 

4. Disponibilização, nos seus diferentes canais e plataformas, de recursos, atividades e sugestões 

que viabilizam a execução de tarefas em ambiente virtual e implementem atividades de 

pesquisa, produção e colaboração de forma não presencial. 

5. Adaptação dos respetivos planos de atividades, adaptando-os à realidade do E@D, no apoio à 

leitura (através de livros digitais, por exemplo), às literacias e atividades motivadoras para a 

leitura online, criando/mantendo um sistema de propostas lúdico-educativas. 

6. Disponibilização de informação/tutoriais sobre ferramentas e plataformas adotadas. 

De modo a garantir a inclusão de todos os alunos, a EMAEI apoiará os docentes e técnicos, nos 

termos do documento “Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à 

Educação Inclusiva na modalidade E@D”. Nos mesmos termos, a EMAEI elaborou um Plano de 

Acompanhamento próximo e sistemático dos alunos e para comunicação com as suas famílias. 

Efetuará, ainda, a ponte entre o CRI e os educadores/professores titulares/conselhos de 

turma/professores de educação especial, tudo isto no sentido de garantir que TODOS continuam na 

escola. 

mailto:biblioteca@agdjoao.org
mailto:f1117@agdjoao.org
mailto:f892@agdjoao.org
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Todos os casos de não contacto, devem ser comunicados à direção, a fim de se contactarem os 

familiares. 

Os docentes da Educação Especial vão colaborar com todos os docentes na adaptação de materiais e 

fichas de trabalho e, ainda, na produção e envio de materiais específicos. 

Os docentes da Educação Especial podem manter um contacto regular e direto com os encarregados 

de educação dos alunos com medidas adicionais, apoiados pelo Centro de Apoio à Aprendizagem, 

em articulação com o professor titular de turma/diretor de turma, facultando-lhes propostas de 

trabalho e orientações específicas. 

Os técnicos do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão), afetos ao nosso agrupamento, continuarão 

a articular-se com os professores titulares de turma do 1.º CEB, com os diretores de 

turma/professores das disciplinas e com os docentes de Educação Especial dos alunos que apoiam, 

numa relação próxima de trabalho, por forma a estabelecer entre si os melhores processos de 

comunicação com essas crianças e alunos e, em particular, com os Pais/Encarregados de Educação 

das mesmas. 

Manter as sessões de trabalho, agora à distância com sessões síncronas e assíncronas, com a 

frequência necessária para dar resposta às diferentes situações de alunos com necessidade de 

medidas de suporte à aprendizagem. 

Manter o apoio necessário aos Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma/Professores das 

disciplinas, na continuidade da implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

por via do trabalho colaborativo à distância, em sessões síncronas e/ou assíncronas. Colaborar na 

diversificação de materiais e metodologias, por forma a garantir o acesso às aprendizagens a todos 

os alunos, respeitando a individualidade de cada um. 

Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo dos alunos e alunas com 

implementação de medidas adicionais, no sentido de conseguirmos dar resposta a todos, tendo em 

conta as dificuldades de comunicação que cada agregado familiar possa apresentar. 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) dará continuidade ao seu plano de ação, trabalhando 

com alunos, professores, famílias e com a comunidade num sentido mais lato, também através da 

plataforma ZOOM, ou presencialmente, em casos excecionais. 

O apoio psicológico e psicopedagógico poderá ser particularmente importante nesta situação de 

pandemia. É, ainda mais natural, que as crianças e os jovens se deparam com sentimentos de medo, 

ansiedade e frustração. É igualmente natural, que sintam dificuldade em se adaptarem a uma 
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situação de isolamento, mudança de rotinas, corte com a convivência presencial com amigos, as 

novas modalidades de ensino-aprendizagem e à incerteza face ao futuro. Todos estes fatores podem 

provocar alterações de comportamento, de humor, do sono, da alimentação ou ainda da motivação 

e desempenho escolar. É assim, importante desencadear ações promotoras do bem-estar e da saúde 

psicológica de todos. 

No contacto com os alunos, professores e famílias serão utilizados meios não presenciais de 

comunicação: telefone, WhatsApp, correio eletrónico institucional, videoconferência através do 

ZOOM. 

Foi criado um correio eletrónico institucional do serviço, aberto a toda a comunidade 

(spo@agdjoao.org) para esclarecer dúvidas e obter ajuda. Serão indicadas dicas aos pais e 

encarregados de educação para lidarem com esta situação de pandemia. 

As atividades de orientação escolar e profissional serão realizadas com a participação da psicóloga, 

nas sessões ZOOM de Oferta Complementar (Parlamento D. João II), nas turmas do 9.º ano, para 

esclarecimento de dúvidas sobre as ofertas educativas e formativas de nível secundário. As 

entrevistas finais serão concretizadas com os alunos e os seus encarregados de educação, por 

videoconferência, na plataforma de videoconferência ZOOM. 

Serão, ainda, construídos e partilhados materiais na página do agrupamento para o apoio às 

transições e de reforço à implementação de estratégias promotoras de uma aprendizagem autónoma 

e autorregulada. 

O Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) dará continuidade ao seu plano 

de ação, trabalhando com alunos, professores, famílias e com a comunidade num sentido mais lato. 

99  ––  AAccoommppaannhhaarr,,  MMoonniittoorriizzaarr  ee  AAvvaalliiaarr  

A Equipa de Apoio ao Plano (EAP) é constituída pela Presidente do Conselho Geral, Direção e 

Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da Rainha. 

No processo de monitorização, a Equipa de Apoio ao Plano (EAP) deve definir: 

 O público-alvo para recolha de dados; 

 A periodicidade da recolha; 

 A forma e meio de divulgação dos resultados. 

Esta equipa irá definir indicadores de qualidade e de quantidade, bem como a periodicidade de 

recolha, podendo centrar a sua ação na seleção de: 

mailto:spo@agdjoao.org
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1. Indicadores de qualidade: através da monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos 

alunos e dos pais e encarregados de educação, bem como a qualidade do feedback dado a 

alunos, visando a monitorização das aprendizagens; 

2. Indicadores de quantidade: monitorização da taxa de concretização das tarefas propostas 

pelos professores; 

3. Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado; 

disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

4. Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

5. Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à 

internet em casa. 

1100  ––  IInnffoorrmmaaççããoo  CCoommpplleemmeennttaarr  

1100..11  ––  RReeggrraass  GGeerraaiiss  ddee  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaass  SSeessssõõeess  SSíínnccrroonnaass  ((AAssssiidduuiiddaaddee  ee  DDiisscciipplliinnaa))  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho de 2020, que estabeleceu 

medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19 e o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabeleceu 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos 

ensinos básico e secundário, para o ano letivo de 2019/2020, vieram estabelecer medidas 

excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

regulamentando princípios de base para a implementação pelas escolas de um plano de ensino a 

distância (Plano de E@D), referindo-se, nomeadamente, aos Deveres dos Alunos nas aulas em regime 

não presencial (sessões síncronas e assíncronas), designadamente: 

“Artigo 4.º - Deveres dos alunos em regime não presencial 

1 - 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 

os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das 

atividades propostas para as sessões assíncronas, nos termos a definir pela escola. 

2 - Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado 

de participar nas sessões síncronas, pode a escola facilitar o acesso ao conteúdo das mesmas em 

diferido. 
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3 - Nas situações em que não seja possível o acesso ao conteúdo das sessões síncronas em 

diferido, nos termos previstos no número anterior, deve a escola disponibilizar atividades para a 

realização de trabalho orientado e autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o 

desenvolvimento das aprendizagens planeadas. 

4 - 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 das evidências para efeitos de avaliação sumativa final. 

5 - Compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as 

regras de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela 

escola e por cada aluno, garantindo-se também, no contexto de ensino não presencial, o 

cumprimento da escolaridade obrigatória.” 

1100..22  ––  AAssssiidduuiiddaaddee  

1. No regime não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o 

dever de assiduidade e de pontualidade nas sessões síncronas e de realização das atividades 

propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo professor. Nos casos em que, por 

motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas 

sessões síncronas, devem os respetivos professores disponibilizar o conteúdo das mesmas 

através da plataforma Google Classroom (ou outra). O registo de presenças dos alunos nas 

sessões síncronas, no 1.º, 2.º e 3.º ciclo, será feito da seguinte forma: o professor verifica 

quem está presente, procedendo ao registo das faltas no programa GIAE. O Encarregado de 

Educação terá de proceder à justificação da ausência do aluno, segundo a legislação em 

vigor. 

2. Conforme definido no número 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, 

supracitado, é obrigatória a presença e participação dos alunos nas sessões síncronas (ou 

vídeo aula/videoconferência). 

3. Nas sessões síncronas é obrigatória a ativação da câmara para identificação dos alunos e 

participação dos mesmos em todas as atividades solicitadas pelos professores. As câmaras 

ligadas servem fundamentalmente para facilitar a integração do aluno no processo de ensino-

aprendizagem e a sua interação com o professor e colegas de turma, bem como para induzir 

atitudes e comportamentos idênticos aos que o aluno assumiria se estivesse numa aula 

presencial. 
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4. Caso o encarregado de educação não autorize a ativação da câmara, pese embora tenha 

conhecimento da importância deste princípio de atuação, conforme o exposto no ponto 

anterior, deve comunicá-lo por escrito ao Diretor de Turma, passando o aluno a usar sempre a 

mesma imagem para se identificar nas sessões síncronas. 

5. A não ativação da câmara pelos alunos, sem fundamentação escrita do encarregado de 

educação ao Diretor de Turma, e expressamente aceite por este, é considerada falta ao dever 

de assiduidade. Caso ocorra de forma reiterada, obriga à marcação de falta de presença, pelo 

professor, no programa GIAE. 

6. No decorrer da aula, pode ocorrer desligar-se a câmara e/ou o microfone. A não ativação da 

câmara (salvo, justificadamente, conforme descrito no ponto anterior) e/ou do microfone, 

sempre que solicitada pelo professor, é equiparada a uma saída da sala de aula, podendo, 

quando não justificada ou caso ocorra reiteradamente sem fundamentação, ser marcada a 

respetiva falta de presença injustificada. 

7. Nas sessões assíncronas não há lugar a marcação de faltas. Conforme definido no número 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, é obrigatória a realização das tarefas 

solicitadas pelo professor. O cumprimento das tarefas e a qualidade da sua execução são 

elementos essenciais da avaliação do aluno. 

8. O professor comunica ao Diretor de Turma a falta de cumprimento na realização das tarefas e 

o incumprimento de prazo de entrega por parte dos alunos. 

9. Caso se verifique excesso grave de faltas, serão seguidos os procedimentos previstos 

legalmente, e descritos no Regulamento Interno do Agrupamento, no sentido da recuperação 

das atividades e a ultrapassagem do limite legal de faltas pode, ainda, ter repercussões na 

Aprovação/Transição do aluno, nos termos previstos na lei. 

1100..33  ––  DDiisscciipplliinnaa  

1. Para que as sessões síncronas sejam bem-sucedidas e uma mais-valia para o processo de 

ensino aprendizagem à distância, o aluno deve respeitar as seguintes regras: 

• Ser assíduo e pontual, tendo o cuidado de atempadamente verificar e preparar o material 

necessário para a aula, indicado pelo professor; 

• Procurar um local sossegado, sem ruídos ou fatores de distração; 

• Usar auscultadores, sempre que possível; 

• Manter a câmara sempre ligada; 
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• Manter o microfone desligado, ligando-o apenas se o professor o solicitar; 

• Não usar o chat, a menos que queira esclarecer alguma dúvida e aguardar a autorização do 

professor para falar; 

• Não partilhar qualquer conteúdo que não seja pedido pelo professor; 

• Não usar o telemóvel, a não ser no caso de ser o dispositivo usado para assistir à aula. 

2. Para além do dever de cumprimento das regras anteriormente descritas, 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, bem 

como no Regulamento Interno do Agrupamento. 

3. No que concerne à utilização de plataformas digitais, não é permitido, em caso algum, os 

pais/encarregados de educação e/ou outros membros familiares interagirem com os outros 

alunos da turma, ou com os professores, por via da plataforma de videoconferência ZOOM, 

designadamente, quando estejam a decorrer as sessões síncronas. O espaço de sala de aula, 

presencial ou online, é um espaço reservado exclusivamente a professores e alunos. Os pais 

podem e devem acompanhar os seus educandos, mas sem intervir no funcionamento das 

sessões. Se os pais/encarregados de educação pretenderem comunicar com a escola, devem 

fazê-lo por via do Professor Titular de Turma/Diretor de Turma através do correio eletrónico 

institucional. 

4. Considerando que, nenhum aluno pode prejudicar, direta ou indiretamente, o direito à 

educação dos demais e sem prejuízo dos deveres consagrados na lei e no Regulamento Interno 

do Agrupamento, o aluno tem o dever de: 

• Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas à distância; 

• Não gravar as sessões síncronas; 

• Não divulgar a terceiros, via Internet ou através de outros meios de comunicação, o áudio, 

o vídeo, as fotografias, os recursos ou os dados de acesso às plataformas digitais utilizados 

no ato educativo; 

• Não divulgar a terceiros o endereço de correio eletrónico institucional e password de 

acesso à plataforma videoconferência ZOOM; 

• Respeitar a autoridade e as instruções dos professores, não perturbando o normal 

funcionamento das sessões, como se de uma aula presencial se tratasse. 

5. O incumprimento do estipulado nos pontos anteriores poderá determinar o seguinte: 
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a) Suspensão imediata da sessão síncrona em curso; 

b) Suspensão imediata do aluno da sessão síncrona em curso; 

c) Impedimento do aluno continuar a frequentar as sessões síncronas, por um período de 

tempo a determinar pelo Diretor do Agrupamento. 

6. Na observância da alínea c) do número anterior, são circunstâncias agravantes da 

responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, enquanto participante direto ou 

indireto na(s) ocorrência(s), e a acumulação de infrações disciplinares ocorridas nas sessões 

síncronas e a reincidência nelas. 

 

 



Plano de Ação do Ensino a Distância (E@D) – Ano Letivo 2021/2022 

 

PPáággiinnaa  2266  ddee  3333  

  

1111  ––  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr  ((DDeessppaacchhoo  nn..ºº  99  118800//22001166,,  ddee  1199  ddee  jjuullhhoo))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidade Educativa e Transições 
 

«Sessão síncrona»,  pprreevvêê--ssee  oo  ccoonnttaattoo  ddiiáárriioo  ccoomm  aass  ccrriiaannççaass  ppaarraa  iinntteerraaggiirreemm  ccoomm  aass  ssuuaass  

eedduuccaaddoorraass..  

ÁREAS DE CONTEÚDO 

Área de Formação Pessoal e Social (área transversal e integradora que se insere em todo o trabalho 

educativo realizado no Jardim de Infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes, 

disposições e valores, que permitem às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se 

cidadãos autónomos, conscientes e solidários). 

2
5
 h

o
ra

s 

Área de Expressão e Comunicação (engloba 

diferentes formas de linguagem que são 

indispensáveis para a criança interagir com os 

outros, dar sentido e representar o mundo que 

a rodeia. Comporta diferentes domínios). 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Educação 

Artística 

Subdomínios: artes 

visuais, jogo 

dramático/teatro, 

música e dança. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita 

Domínio da Matemática 

Área de Conhecimento do Mundo (área integradora de diferentes saberes, onde se procura que a 

criança adote uma atitude de questionamento e de procura organizada do saber, própria da 

metodologia científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e 

tecnológico que a rodeia). 



Plano de Ação do Ensino a Distância (E@D) – Ano Letivo 2021/2022 

 

PPáággiinnaa  2277  ddee  3333  

1122  --  CCuurrrrííccuulloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  5555//22001188,,  ddee  0066  ddee  jjuullhhoo))  

1122..11  --  MMaattrriizzeess  CCuurrrriiccuullaarreess  BBaassee  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  

As matrizes curriculares -base das ofertas educativas do ensino básico, integram: 

 No 1.º ciclo, as componentes de currículo a trabalhar de um modo articulado e 

globalizante pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de 

Inglês por um docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento 

de projetos em coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos; 

 No 2.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares potenciadas pela organização bidisciplinar dos grupos de 

recrutamento desse ciclo; 

 No 3.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares. 

As matrizes curriculares -base inscrevem a Educação Moral e Religiosa como componente de oferta 

obrigatória e de frequência facultativa. 

No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de 

Tecnologias de Informação e Comunicação como componentes de integração curricular transversal 

potenciada pela dimensão globalizante do ensino, constituindo esta última componente uma área de 

natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a desenvolver. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares -base integram a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento e, em regra, a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente Cidadania e 

Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o aprovado pelo agrupamento, definindo: 

 Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de 

escolaridade; 

 O modo de organização do trabalho; 

 Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a 

desenvolver; 

 As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em 

rede, com vista à concretização dos projetos; 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola.  

A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as 

ofertas educativas e formativas: 

 Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com 

abordagem de natureza interdisciplinar; 
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 Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 

disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao 

cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a 

cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos 

de cada turma. 

As matrizes curriculares -base contemplam, ainda, no ensino básico geral, a componente de Apoio 

ao Estudo, que se constitui: 

 No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto suporte às aprendizagens assente numa 

metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, 

tratamento e seleção de informação; 

 No 2.º ciclo, componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da 

escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de 

frequência. 

As matrizes curriculares -base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à 

Educação Artística, prevendo: 

 No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros 

domínios da área artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o 

efeito, os recursos humanos disponíveis; 

 No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que 

visa a frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, 

para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 
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1122..22  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  --  11..ºº  CCiicclloo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  GGeerraall  ((RReeggiimmee  nnããoo  pprreesseenncciiaall  EE@@DD))  

  

  

  

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A Educação Moral e Religiosa ou 

qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 13:00 h 

às 14:00 h). 

O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de 

integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a 

seleção de informação. 

A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, 

apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 

(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino 

neste ciclo. 

 

 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

1.º e 2.º Ano 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

3.º e 4.º Ano 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

Português 
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ii aa
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TT
II CC

  (
a
) 

6,5 
5x30 (38,5%) (120 + 120) 

6,0 
5x30 (41,7%) – (90 + 120) 

Matemática 
6,5 

5x30 (38,5%) – (120 + 120) 
6,0 

5x30 (41,7%) – (90 + 120) 

Estudo Meio 
3,0 

3x30 (50,0%) – (60 + 30) 
3,0 

3x30 (50,0%) – (60 + 30) 

Educação Artística:   

- Artes Visuais 1,0 
3x30 (50,0%) 

(60 + 30) 

1,0 
3x30 (50,0%) 

(60 + 30) 
- Expressão Dramática/Teatro 1,0 1,0 

- Música/Dança 1,0 1,0 

- Educação Física 
1,0 

30 (50,0%) – (30) 
1,0 

30 (50,0%) – (30) 

Apoio Estudo 
1,5 

30 (33,3%) – (30 + 30) 
1,0 

30 (50,0%) – (30) 
Oferta Complementar: 
Parlamento D. João II 
(Assembleia: Turma/Ano/Ciclo) 

1,0 
30 (50,0%) – (30) 

0,5 
(30) 

Inglês --- 
2,0 

2x30 (50,0%) – (30+30) 

Subtotal (horas) 22,5 22,5 

Aulas Síncronas 
Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo 

570(9,5) (42,2%) 
390 (28,9%) (6,5)/390 (28,9%) (6,5) 

600 (10,0) (44,4%) 
390 (28,9%) (6,5)/360 (26,7%) (6,0) 

   

Educação Moral e Religiosa* 
1,0 

30 (50,0 %) - 30 

1,0 
30 (50,0 %) - 30 

Subtotal (horas) 23,5 23,5 

Aulas Síncronas 
Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo 

600(10,0) (42,5%) 
390 (27,7%) (6,5)/420 (29,8%) (7,0) 

630 (10,5) (44,6%) 
390 (27,7%) (6,5)/390 (27,7%) (6,5) 

Componente letiva (intervalos) 2,5 2,5 

Total (horas com EMR) 26 26 
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1122..33  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  --  22..ºº  CCiicclloo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  GGeerraall  ((RReeggiimmee  nnããoo  pprreesseenncciiaall  EE@@DD))  

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho Autónomo) 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 
90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90+ 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4%)- (45 + 30) 

- História Geografia Portugal 
90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

- Cidadania Desenvolvimento a) 
45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 
90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0%) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0%) - (90 + 45) 

- Ciências Naturais 
90 + 45 ((tt11)) + 45 ((tt22)) 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- Educação Tecnológica 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- Educação Musical 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- TIC 
45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1350 

660(48,9%)/360(26,7%)/330(24,4%) 

1350 

660(48,9%)/360(26,7%)/330(24,4%) 

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Oferta Complementar: 
- Dança ou Robótica 

45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Apoio Estudo b): 
- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1530 

720(47,1%)/450(29,4%)/360(23,5%) 

1530 

720(47,1%)/450(29,4%)/360(23,5%) 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall,,  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo,, de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma. 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos 

de Matemática. 

((tt11))  e  ((tt22))  ––  Desdobramento de Ciências Naturais para atividade prática.  
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1122..44  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  --  22..ºº  CCiicclloo  CCuurrssooss  AArrttííssttiiccooss  EEssppeecciiaalliizzaaddooss  ((RReeggiimmee  nnããoo  pprreesseenncciiaall  EE@@DD))  

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 
90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

- História Geografia Portugal 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

- Cidadania Desenvolvimento a) 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 
90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0 %) - (90 + 45) 

- Ciências Naturais 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 
90 

30 +30 (66,7 %) - (30) 

90 

30 +30 (66,7 %) - (30) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1125 

510(45,3%)/360(32,0%)/255(22,7%) 

1125 

510(45,3%)/360(32,0%)/255(22,7%) 

Formação Artística Especializada --- --- 

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Formação Artística Especializada 

- (Tecnologias da Música) 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

Oferta Complementar: 

- Dança ou Robótica 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

Apoio Estudo b): 

- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1350 

600(44,5%)/450(33,3%)/300(22,2%) 

1350 

600(44,5%)/450(33,3%)/300(22,2%) 

  

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall,,  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo,, de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma.  

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos de 

Matemática.  
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1122..55  --  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr  --  33..ºº  CCiicclloo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  GGeerraall  ((RReeggiimmee  nnããoo  pprreesseenncciiaall  EE@@DD))  

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Português 
90 + 45 + 45* 

2x30 + 30* (50,0 %) - (45 + 45) 

90 + 45 + 45* 

2x30 + 30* (50,0 %) - (45 + 45) 

90 + 90 + 45* 

4x30 + 30* (66,7 %)- (45 + 30) 

Línguas Estrangeiras: 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

45 + 45 

30 + 30 (66,7 %) - (30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

- Língua Estrangeira II 
Alemão, Espanhol e Francês 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

45 + 45 

30 + 30 (66,7 %) - (30) 

Ciências Sociais e Humanas: 

- História 
90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Geografia 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Cidadania Desenvolvimento 
45 a) 

30 (66,7 %) – (15) 

45 b) 

30 (66,7 %) – (15) 

45 a) 

30 (66,7 %) – (15) 

Matemática 
90 + 45 + 45 

2x30 + 30 (50,0 %)- (45 + 45) 

90 + 90 + 45 

4x30 + 30 (66,7 %)- (45 + 30) 

90 + 90 + 45 

4x30 + 30 (66,7 %)- (45 + 30) 

Ciências Físico-Naturais: 

- Ciências Naturais 
90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

- Físico-Química 
90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

Educação Artística e Tecnológica: 

- Educação Visual 
90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Complemento Educação 
Artística: 

 Música / Dança / Robótica 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

- TIC 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1485 + 15(Ac) = 1500 

690(46,5%)/465(31,3%)/330(22,2%) 

1485 + 15(Ac) = 1500 

750(50,5%)/420(28,3%)/315(21,2%) 

1485 + 15(Ac) = 1500 

780(52,5%)/420(28,3%)/285(19,2%

)  

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Oferta Complementar c) 
- Parlamento D. João II 

(Assembleia: 
Turma/Ano/Ciclo) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Apoio às Disciplinas: 
- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1665 + 15(Ac) = 1680 

750(45,1%)/555(33,3%)/360(21,6%) 

1665 + 15(Ac) = 1680 

810(48,7%)/510(30,6%)/345(20,7%) 

1665 + 15(Ac) = 1680 

840(50,5%)/510(30,6%)/315(18,9%) 
 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam os 

horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem passar pela 

marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall,,  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo,, de português e de língua (s) estrangeira (s). 

a) Docente de História.  

b) Docente de Geografia. 

c) Diretor de turma. 

** Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico - Química do 3.º ciclo do ensino 

básico. 



Plano de Ação do Ensino a Distância (E@D) – Ano Letivo 2021/2022 

 

PPáággiinnaa  3333  ddee  3333  

 

A análise e as retificações a este documento foram concluídas com parecer favorável, por 

unanimidade, na Reunião do Conselho Pedagógico realizada a 02 de fevereiro de 2021 e 

aprovado, por unanimidade, pelos presentes, na reunião do Conselho Geral realizada a 11 de 

fevereiro de 2021. 

Fazendo parte integrante do documento “Organização do AE D. João II (Ano Letivo 

2021/2022)” foi analisado na reunião do Conselho Pedagógico realizada nos dias 21 e 27 de 

maio de 2021 e aprovado por  unanimidade na reunião realizada a 31 de maio de 2021. Na 

reunião do Conselho Pedagógico n.º 20, realizada no dia 16 de julho de 2021, foram efetuados 

reajustamentos ao documento inicial, aprovados por unanimidade. 

Analisado e aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Geral realizada a 22 de julho 

de 2021. 

 

O Diretor 
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