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1.  Enquadramento, Pressupostos e Pontos de Partida 
 

O presente Plano configura-se como alicerce da atuação do AEIDH em termos de Ensino a 

Distância (E@D), foi construído em plena articulação com o Conselho Pedagógico do 

Agrupamento que o aprovou, ancora-se na (inter)ação de toda a comunidade escolar e educativa, 

reforçadas pelo apoio da Câmara Municipal do Porto e outros parceiros institucionais. 

A finalidade desta união de esforços é a de dar continuidade ao papel da Escola na sociedade e 

assegurar a continuidade das suas múltiplas funções, não obstante a extraordinariedade do 

estado de emergência em que vivemos, causado pela pandemia de COVID-19. 

Todos estamos conscientes da peculiaridade do(s) contexto(s) em que presentemente 

inscrevemos a nossa ação de prestação de serviço público, educativo e inclusivo. 

À luz dos pressupostos enunciados, como ponto de partida deste plano acional destinado à 

organização do ensino e da aprendizagem, cumpriu à CAP do Agrupamento agregar os contributos 

e apresentar o Plano E@D do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique (AEIFDH) nos moldes 

que a seguir se enunciam e que asseguraram a conceção e acompanhamento da operacionalização 

de um Plano de Transição e a materialização do presente Plano E@D, no qual o primeiro está 

vertido. 

Optámos pela apresentação de um plano comum para todo o Agrupamento, ao qual anexamos 

planos específicos para a Educação Pré-Escolar, o 1º Ciclo e o Ensino Qualificante – Cursos 

Profissionais e CEF, elaborados a partir do plano global. 

No cumprimento do calendário Escolar, iniciámos o 3º Período no dia 14 de abril. 

▪ Os professores, de acordo com as orientações emanadas do Conselho Pedagógico de 14 de 

abril do corrente ano, desenvolveram, para publicação até ao dia 20 de abril, um plano de 

atividades a realizar com os alunos, sob a forma de Ensino a Distância (E@D), nos mesmos 

moldes em que o fizeram nas duas últimas semanas de aulas do 2º período, após a suspensão 

das atividades letivas presenciais. 

▪ Por questões de organização e para proporcionar os necessários espaços de reunião, as 

atividades letivas síncronas, durante a primeira semana de aulas do 3º período 

realizaram-se quase exclusivamente durante o período da manhã.  

▪ Foram aprovadas diretrizes no sentido de que as atividades a desenvolver com os alunos dos 

diferentes ciclos de ensino deveriam pautar-se pelos princípios de maior acessibilidade, 

objetividade e clareza possíveis, evitando-se a todo o custo sobrecargas com volumes 

exagerados de trabalho ou recurso menos criterioso a demasiadas plataformas e/ou outros 

meios de comunicação. 

▪ Privilegiou-se o domínio Infante como agregador das comunicações no âmbito escolar, bem 
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como todas as ferramentas e recursos da Google a ele associados. Em aditamento aos endereços 

eletrónicos para todos os alunos criados no final do 2º período letivo, serão rentabilizados os 

grupos-turma no Google Classroom para facilitar a comunicação com os alunos. 

▪ A opção pelo dia 20 de abril para dar início ao Plano de Ação para o E@D no Agrupamento e às 

interações referidas no ponto anterior, articula-se com o início da transmissão diária do 

#EstudoEmCasa pela RTP, a partir da mesma data. Após um período de experiência, sempre que 

necessário, reformular-se-ão os horários dos grupos e turmas no sentido da prestação de um 

serviço educativo com qualidade e adequação crescente aos alunos do AEIDH. 

▪ No Plano E@D do AEIDH estão contemplados: 

✓  Circuitos de comunicação 

✓ Estratégias 

✓ Modelo de E@D a implementar para todos os níveis e ciclos de educação e 

ensino 

✓ Estruturas de Apoio ao Plano E@D – Educação Especial, Equipa EMAEI, SPO, 

entre outros. 

✓  Os horários (serão enviados aos alunos e EE e publicados na página do 

Agrupamento para consulta). 

✓  Plano de monitorização e avaliação 

Com vista à construção do Plano E@D realizaram-se dois Conselhos Pedagógicos 

e várias reuniões da CAP e das estruturas intermédias, numa perspetiva de 

colaboração e de construção de um Plano passível de dar resposta às 

especificidades do AEIDH.  

Continua a desenvolver-se uma rede de contactos com a Administração Escolar, 

Câmara Municipal do Porto (CMP), Associações de Pais e outros parceiros 

estratégicos do Agrupamento, no sentido da respetiva dotação e termos de 

recursos e apoio aos nossos alunos. Neste sentido, estão em curso a 

aquisição de computadores para  

Alunos que os não têm em casa para acesso às atividades no âmbito do 

Plano E@D e, noutro plano de intervenção, a distribuição de refeições com 

o apoio diário da Administração Escolar – DGESTE e da Câmara Municipal 

do Porto – CMP. 
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2. Funções, Responsabilidade e Estrutura de Comunicação 

Por razões de ordem metodológica, em prol da clara representação das funções e 

responsabilidades organizacionais nos vários planos de intervenção, no âmbito do 

presente Plano E@D, pede-se a melhor atenção para a tabela que a seguir se 

apresenta.  
  

CAP ▪ Garantir a informação clara e atempadamente; 

▪ Mediar a comunicação entre a tutela, a 

Administração Escolar e o Agrupamento; 

▪ Mediar a comunicação interna  

▪ Estabelecer parcerias para minimizar os 

impactos negativos desta situação; 

▪ Motivar e incentivar todos os agentes 

educativos (pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de educação) para o bom 

funcionamento  

▪ Orientar o pessoal docente e não docente no 

exercício eficaz das suas atribuições 

▪ Apoiar em todas as situações decorrentes da 

implementação do Plano E@D 

▪ Colaborar com toda a comunidade; 

▪ Cumprir e fazer cumprir os requisitos 

necessários à consecução do Plano elaborado em 

conjunto 

▪ Monitorizar, aferir e reformular o presente 

Plano à medida das necessidades 

▪ Disponibilizar oportunidades de formação para 

capacitar o pessoal docente no que a recursos de 

ensino à distância. 

▪ Disponibilizar e promover meios para a 

monitorização e avaliação do Plano E@D em 

articulação com o CP 

Conselho Pedagógico ▪  Constituir-se como barómetro das ações 

pedagógicas e de avaliação neste quadro de 

E@D; 

▪ Mediar a Comunicação entre a CAP e os 

docentes do Agrupamento 

▪ Reunir ordinariamente e promover reuniões 

extraordinárias sempre que tal se justifique; 

▪ Aprovar o Plano E@D do Agrupamento; 

▪ Monitorizar, avaliar e reformular o Plano de 

E@D em articulação com a CAP. 

Coordenadores dos Diretores de 

Turma  

▪ Mediar a comunicação entre a CAP, o CP, a 

EMAEI e os DT; 

▪ Coordenar os DT no sentido da criação de 

uma estratégia de ação transversal na gestão 

de cada um dos CT; 

▪ Apoiar os DT na resolução de problemas 

emergentes da aplicação do Plano E@D ou 
outros; 

▪ Contribuir para a conceção do Plano de E@D 
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Diretores de Turma ▪ Coordenar e apoiar a ação do Conselho de 

Turma; 

▪ Mediar a comunicação do Agrupamento 

com alunos e EE;  

▪ Assegurar a transversalidade das ações  

▪ Encontrar soluções para os problemas 

detetados em articulação com as estruturas 

coordenativas; 

▪  Informar os alunos, EE e CT de todos os 

procedimentos e medidas a adotar para o 

cumprimento do presente Plano de E@D. 

Conselhos de Turma ▪ Delinear estratégias, metodologias, 

meios e recursos para implementação 

concertada do Plano de E@D; 

▪ Privilegiar a metodologia de projeto, a 

aprendizagem colaborativa, com especial 

incidência sobre as disciplinas não sujeitas a 

avaliação externa; 

▪ Adequar a intervenção semanal com os 

alunos, planeando as interações síncronas, 

definindo prazos adequados, em função do 

número e da complexidade, para a 

realização de propostas de trabalho 

assíncronas. 

Professores/Educadores ▪ Promover aprendizagens no âmbito da 

disciplina que lecionam, em articulação com 

o Departamento Curricular e o Grupo de 

Docência; 

▪ Manter os alunos focados no seu objeto 

de aprendizagem, através da promoção de     

interações síncronas e assíncronas. 

▪ Consolidar   conhecimentos   e   

promover novas aprendizagens, 

apelando à criatividade e espírito crítico 

dos seus alunos. 

  Professores da Educação 
Especial/ Técnicos 
Especializados (contratação de 
escola; Centro de Recursos para a 
Inclusão- APPC) 

▪ Manter o apoio online aos alunos que 

apoiavam presencialmente; 

▪ Apoiar as famílias destes alunos, no 

sentido de encontrar estratégias e 

metodologias de trabalho entre aluno e 

família; 

▪ Viabilizar o apoio técnico aos alunos que 

dele necessitem; 

▪ Mediar a comunicação entre as famílias e o 

CT e o DT. 
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Equipa EMAEI ▪ Garantir a Inclusão de forma transversal e 

inequívoca; 

▪ Assegurar a continuidade da 

análise/sinalização de casos 

intervencionados/ a intervencionar; 

▪ Emitir orientações acerca das 

medidas de potenciação das 
aprendizagens; 

▪ Mediar a comunicação entre os DT, CT, 

alunos e famílias; 

SPO ▪ Apoiar Alunos, Pais/EE, Docentes e Não 

Docentes no presente contexto, nos moldes 

já planeados: gestão da ansiedade e stress; 

prevenção de medos e conflitos; informação 

▪ Intervir em situações de maior 

vulnerabilidade psicológica; 

▪ Manter o plano de Orientação Vocacional 

a distância com as necessárias adaptações; 

▪ Divulgar a oferta educativa e formativa 

existente; 
▪ Mediar a informação e a comunicação 

entre alunos/EE e parceiros (escolas, 

empresas, …) 

Biblioteca ▪ Assegurar o funcionamento de uma 

biblioteca digital; 

▪ Prestar apoio e acompanhamento a 

alunos, docentes e restante comunidade; 

Assistentes Técnicos ▪ Assegurar o funcionamento 

administrativo do Agrupamento;  

▪ Manter os Serviços de Apoio aos Alunos e 

Famílias; 

▪ Manter organizados os processos de 
alunos e professores; 

▪ Assegurar a gestão do pessoal docente e 

não docente; 

▪ Garantir o cumprimento de 

compromissos no tocante a pagamentos 

de serviços e a fornecedores; 

▪ Assegurar a gestão administrativa e a 

prestação de contas. 

Assistentes Operacionais ▪ Garantir o cumprimento das normas de 

limpeza e higiene no âmbito do Plano de 

Contingência COVID -19; 

▪ Assegurar a vigilância e manutenção de 

espaços;  

▪ Assegurar o atendimento telefónico e a 

comunicação interna por esta via; 

▪ Assegurar o controlo de acessos ao  

▪ interior do espaço escolar. 
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        Representação da Estrutura de Comunicação do Agrupamento (Figura 1)  

 

Nos moldes ilustrados, a comunicação no Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique 

-se entre todas as estruturas e agentes envolvidos no pressuposto de que, no âmbito 

das suas funções e/ou responsabilidades, para melhoria e operacionalização do presente 

plano, todos estabelecem comunicação, designadamente através de: 

▪ email institucional (domínio Infante), telemóvel e/ou videoconferência 
(Google Meet; Google Classroom) entre: 

o CAP; 
o CAP e Coordenadores de Estabelecimento; 
o CAP e Conselho Pedagógico; 
o Departamentos e Áreas Disciplinares; 
o EMAEI; 
o SPO; 
o Coordenadores DT 
o Conselhos de Diretores de Turma 
o Conselhos de Turma; 
o Entre Professores/Educadores/Técnicos Especializados e equipas coordenativas e 

educativas; 
o Professores  
o Entre professores e alunos. 
o Alunos 

▪ Por email institucional, telemóvel ou presencialmente entre: 

o Assistentes Técnicos, alunos, coordenadores/professores, CAP 

o  Assistentes Operacionais, coordenadores/professores, CAP 

Numa ótica de seleção criteriosa dos meios ao serviço da comunicação no AEIDH, 

apresenta-se uma síntese das Plataformas de Comunicação Síncrona e Assíncrona a 

privilegiar. 

                          Assistentes Técnicos                                Assistentes Operacionais 
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▪ Para prestar apoio à operacionalização do plano no âmbito tecnológico 
foi nomeada a seguinte equipa: 

Ricardo Silva – (ricardo@infante.pt) 

Cristina Monteiro – (cristinamonteiro@infante.pt)  

Fátima Marciel – (fatimamarciel@infante.pt) 
 

3. Elaboração e gestão de horários: alunos – Orientações para todos os níveis e 
ciclos de ensino1 

a. Cumprimento do horário; 

b. Sessões síncronas de cada disciplina, no máximo de metade da carga horária semanal 

(com arredondamento por defeito);  

c. Nas sessões síncronas, realizada com o suporte da Google Classroom, é registada a 

presença dos alunos; 

d. As sessões síncronas devem acompanhar os princípios subjacentes aos decretos-lei 

números 54 e 55, apelando a um forte investimento ao nível da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular; 

e. O apoio tutorial específico, se considerado necessário, mantêm-se, conforme o horário do 

aluno ou da turma, respetivamente; 

f. A distribuição/calendarização das sessões e tarefas deverá contemplar os diferentes 

ritmos e capacidades de aprendizagem e de trabalho, sendo importante que as tarefas 

solicitadas sejam claras e devidamente orientadas. Nesta fase, a articulação com a 

EMAEI, o SPO e a Tutoria é fundamental para a salvaguarda de todas as situações de 

intervenção já em curso e a garantia do sucesso escolar dos nossos alunos. 

g. Nas sessões assíncronas, os alunos devem estar “presentes”, utilizando o tempo 

destinado para cada disciplina para a realização de portefólios, projetos ou outro tipo 

de trabalhos solicitados pelos docentes, tendo sempre em conta que a realização 

 
1 No caso da Educação Pré-Escolar, fora da escolaridade obrigatória, garantem-se sessões síncronas diárias, sem 

cálculo da carga horária máxima, patente em plano específico. Há lugar à necessária adaptação à especificidade 
contextual. 

COMUNICAÇÃO Tipo Serviços 

 
 
 
SÍNCRONA 

Aulas Google Classroom 

Direção Google Meet, telefone 

Coordenações Google Meet 

Secretaria telefone 

Portaria telefone 

 
 
 
ASSÍNCRONA 

Aulas Google classroom, WhatsApp, outros 

Direção E-mail 

Coordenações E-mail 

Secretaria E-mail 

Portaria E-mail 
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efetiva desses trabalhos deve contribuir para a consolidação de aprendizagens e 

não deverá constituir-se em trabalho excessivo para os alunos. 

h. Nas sessões assíncronas, os alunos podem solicitar apoio ao docente da disciplina, 

disponível online, ou a qualquer docente de apoio, segundo o nível e disciplina. 

i. Os alunos deverão utilizar os recursos criados, em cada disciplina, na Google 

Classroom, para a entrega de trabalhos/projetos, colocação de dúvidas e/ou 

solicitação de apoio ao professor. Este mecanismo pode, também, ser usado, 

enquanto registo de atividade, para a partilha de informação com os colegas da 

turma; 

j. Todas as   sextas-feiras, o Educador, Titular de turma ou DT, consoante os ciclos de 

ensino, enviará aos alunos sob sua responsabilidade o plano das aulas síncronas a 

desenvolver na semana seguinte a alunos e EE; 

k. Todas as situações de dificuldade de acompanhamento “presencial” das aulas 

síncronas e/ou na elaboração dos trabalhos/projetos solicitados pelos professores, 

deverão ser reportadas aos responsáveis pelos grupos/turmas e, por estes, à CAP 

através do endereço eletrónico: direcao@infante.pt; 

l. Para fazer face a situações de ausência comprovada de equipamento eletrónico (não 

existência de computador, tablet, telemóvel ou dispositivo afim), após levantamento 

efetuado, com a mediação dos Educadores, Professores Titulares de Turma e DT, 

estamos a proceder à aquisição de equipamentos para prestação de apoio, 

seguindo um critério de priorização dos alunos mais novos e das necessidades 

mais prementes. 

m. O AEIDH disponibilizará impressões de trabalhos sempre que necessário. Serão 

colocadas indicações na Página de internet do Agrupamento, em  

http://www.infante.pt/ 

4. Elaboração e gestão de horários: professores/educadores/Técnicos 
Especializados – Orientações para todos os níveis e ciclos de ensino2 

 

a. Todas as atividades (síncronas e assíncronas) são objeto de registo de sumário, no Inovar, 

das atividades desenvolvidas. Esta questão é absolutamente incontornável; adverte-se 

para que para as aulas dos cursos profissionais e CEF, para confirmação e validação do 

cumprimento do volume de formação é imprescindível o registo e arquivo de todas as 

evidências;  

b. A ausência de evidências poderá pôr em causa o cumprimento de qualquer disciplina, 

podendo, em último caso, impedir a respetiva conclusão; 

c. Será de rentabilizar o arquivo de todas as evidências de cada disciplina, incluindo 

interações por conversa em chat ou por via de correio eletrónico; 

d. As sessões assíncronas devem contemplar atividades que permitam a consolidação e/ou 

 
2 A exemplo do ponto anterior, salvaguarda-se a especificidade da Educação Pré-Escolar. 
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aprofundamento de conteúdos e incentivem o sentido crítico e a autonomia de cada 

aluno; 

e. Deve ser valorizada a avaliação formativa; 

f. Os Departamentos Curriculares devem assegurar a utilização de diversos instrumentos 

de avaliação, conforme preconizado na lei, nomeadamente, nos Decretos-Lei números 54 

e 55/2018; 

g. Deve ser dado aos alunos e, no caso dos alunos mais novos aos EE, feedback sobre todas  

as atividades, trabalhos e materiais desenvolvidos; 

h. É importante que qualquer trabalho/projeto tenha em consideração a eventual 

ausência de equipamento para o realizar, de forma a não prejudicar qualquer aluno. 

No caso de ausência de equipamento apropriado, devem ser encontrados outros 

mecanismos que possibilitem, não só o acesso à informação, mas também a 

realização de trabalhos solicitados, numa ótica de não prejuízo de qualquer aluno; 

i. A indicação dos trabalhos/projetos deve ser articulada entre os membros do Conselho de 

 Turma, sob supervisão do Educador, Professor titular de turma ou DT; 

j. Os planos semanais das sessões síncronas e dos projetos/trabalhos a desenvolver pelos 

alunos, resultado da articulação entre os membros do conselho de turma, deverão 

ser elaborados, atempadamente e arquivados pelo DT; 

k. Os planos atrás referidos deverão ser enviados, todas as sextas feiras, para os alunos 

e EE; 

l. Nas aulas assíncronas poderá ser utilizado qualquer outro software (de acesso 

livre), desde que haja concordância expressa de todos e que seja feito o registo de 

evidências; 

m. O atendimento de Educador, Professor titular de turma ou DT aos Encarregados de 

Educação é efetuado através de Google meet, email ou telefone. Tendo em conta o 

momento em  que  vivemos   e as limitações impostas, podem ser definidos outros horários 

de atendimento, mais adequados, desde que sejam comunicados aos Encarregados de 

Educação, com conhecimento da coordenação de direção de turma; 

n. O trabalho colaborativo mantém-se, para reuniões síncronas que podem ser  

por departamento, grupo, nível, ou qualquer contexto necessário; 

 

 
Nota: No caso de um educador, professor ou técnico especializado não ter acesso particular a equipamentos 
tecnológicos adequados para realizar o seu trabalho, poderá deslocar-se à Escola-Sede do Agrupamento, no 
cumprimento escrupuloso das orientações e decisões da DGS e/ou do ME. Nesta situação e antes da 
deslocação, o docente deverá fazer chegar à CAP, via e-mail direcao@inante.pt essa pretensão, 
acompanhada de uma proposta de horário de utilização. A CAP procederá à análise do pedido do educador, 
docente ou técnico especializado, bem como, na medida do possível, à disponibilização do equipamento 

necessário. 
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5. Educação Especial/Técnicos Especializados 

Tendo em conta as necessidades educativas dos alunos com medidas adicionais, 

nomeadamente, adaptações curriculares significativas, que exigem recursos específicos 

de apoio à aprendizagem e inclusão e de acordo com o estabelecido no seu Relatório 

Técnico Pedagógico e Programa Educativo Individual, a ação dos docentes de educação 

especial e técnicos especializados desenvolver-se -á da seguinte forma: 

 

a. A planificação da intervenção e o material serão enviados via email institucional, e 

avaliar-se-á a possibilidade, no caso de o Encarregado de Educação necessitar, do 

envio dos mesmos documentos via CTT ou, em última prioridade, o levantamento 

nas instalações escolares. 

b. Estabelecer-se-á comunicação via Google Meet, sempre que possível, com alunos 

e/ou encarregados de educação em horário a combinar, de acordo com os recursos 

tecnológicos disponíveis e considerando os perfis dos alunos; 

c. Os materiais a enviar terão como objetivo o reforço das aprendizagens e das rotinas 

relacionadas com o desenvolvimento da autonomia ao nível das atividades da vida 

diária e vida diária instrumentais, adquiridas no Centro de Apoio de Aprendizagem; 

d. Este material será acompanhado de uma informação escrita e /ou verbal, clara e 

objetiva, para o encarregado de educação, de forma a que este possa colaborar na 

execução das propostas enviadas;  

e. Nas situações em que o encarregado de educação não tenha meios tecnológicos para 

a execução de alguma das partes do Plano, será encontrada uma solução alternativa 

e será dado conhecimento dessa mesma solução à CAP.  

f. As sessões de trabalho síncronas (em chat ou videoconferência via Google Meet) 

dependem dos recursos tecnológicos disponíveis, quer dos alunos, quer dos 

profissionais. Se a equipa multidisciplinar considerar que deverão ocorrer e que 

constituem uma mais valia para o desenvolvimento de cada um dos alunos, o 

horário deverá ser marcado com o EE; 

g.  Quanto ao trabalho assíncrono, serão enviados materiais/propostas de trabalho 

através de email institucional, semanalmente; a gestão dos horários e a execução 

das atividades serão feitas pelo encarregado de educação, no caso dos alunos 

totalmente dependentes. 

h. Os professores/técnicos especializados procurarão obter junto do EE, e quando 

possível, junto do aluno, informação de retorno sobre a execução do plano e dos 

materiais enviados, de forma a que os possam adaptar caso seja necessário; 

i.  Os docentes/técnicos especializados, após receção de um trabalho ou de qualquer 

outro material produzido pelo aluno, darão um retorno sobre o mesmo ao 

encarregado de educação.  

 
 

Nota: Para os alunos com medidas universais e/ou seletivas será dada continuidade ao trabalho 

desenvolvido anteriormente na definição de estratégias de ensino/aprendizagem e nos assuntos 

considerados necessários. 
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Os docentes de Educação Especial encontrar-se-ão disponíveis para prestação de apoio, 

conforme o mapa, que a seguir se apresenta: 

  

H
O

R
A

S
 

2.ª FEIRA 3.ª FEIRA  4.ª FEIRA 5.ª FEIRA 6.ª FEIRA 

Professor/ 

Técnico   

(gestor de 

caso) 

Sessão 

Síncrona/Assíncrona 

Professor/ 

Técnico   

(gestor de 

caso) 

Sessão 

Trabalho 

Equipa 

 Professor/ 

Técnico   

(gestor de 

caso) 

Sessão 

Síncrona 

Professor/ 

Técnico   

(gestor de 

caso) 

Sessão 

Trabalho 

Equipa 

Professor/ 

Técnico   

(gestor de 

caso 

Sessão Síncrona/Assíncrona 

8.25 

9:15                      

  

  

  

  

  

  

09:30 
-   

10:2
0 

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

Contato com 

Encarregados de 

Educação (1) 

(orientações para a 

execução da 

planificação semanal) 

  

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

Educação 

Especial  

Elaboração de 

Planificação/ 

materiais 

 Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

Videoconferê

ncia 

  

  

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

Articulação com 

DT/docentes de 

apoio/EMAEI 

Coordenação 

de 

Departamento 

de  

Educação 

Especial/CAP 

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

Contato com Encarregados de 

Educação (1) 

Ponto de situação da semana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10:30 
-  

11:2
0 

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

  

  

Contato com 

Encarregados de 

Educação (1) 

(orientações para a 

execução da 

planificação semanal) 

  

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

  

  

Educação 

Especial  

Elaboração 

de 

Planificação/ 

materiais 

 Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

  

  

Videoconferê

ncia 

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

  

  

       

  

Articulação com 

DT/docentes de 

apoio/EMAEI 

Coordenação 

de 

Departamento 

de  

Educação 

Especial/CAP 

  

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

  

  

Contato com Encarregados de  

Educação (1) 

Ponto de situação da semana 

  

11:25 

- 

12:15 

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

Contato com 

Encarregados de 

Educação (1) 

(orientações para a 

execução da 

planificação semanal) 

  

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

  

  

Reunião Equipa 

Multidisciplinar  

 Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

Videoconferê

ncia 

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

    

Articulação com 

DT/docentes de 

apoio/EMAEI 

Coordenação 

de 

Departamento 

de  

Educação 

Especial/CAP 

  

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

Contato com Encarregados de 

Educação (1) 

Ponto de situação da semana 

  

12:20 

  

13:10  

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

Contato com 

Encarregados de 

Educação (1) 

(orientações para a 

execução da 

planificação semanal) 

  

Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

  

  

Reunião Equipa 

Multidisciplinar  

 Docentes 

de 

Educação 

Especial 

Técnicos 

Especializa

dos 

  

  

  

Videoconferê

ncia  

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

  

Articulação com 

DT/docentes de 

apoio/EMAEI/ 

Coordenação 

de 

Departamento 

de  

Educação 

Especial/CAP 

Docentes 

de 

Educaçã

o 

Especial 

Técnicos 

Especiali

zados 

  

  

  

Contato com Encarregados de 

Educação (1) 

Ponto de situação da semana 

  

  (1): meio de contacto a definir pela equipa multidisciplinar. 

 

*Observação: a operacionalização e a adaptação de cada sessão dependem do perfil d@ alun@, assim como da(s) especificidade(s) 

a respeitar de cada dinâmica familiar; a organização da carga horária carateriza-se pela sua flexibilidade/adaptabilidade, tendo em 

conta os aspetos organizacionais de cada equipa multidisciplinar/encarregado de educação/famílias. 
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Contactos da Equipa de Trabalho – Educação Especial 

Docente de Educação Especial – Ana Reis anareis@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Joana Santos joanasantos@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Maria João Silva mjs@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Elizabete Pinto elizabetepinto@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Nazaré Carvalho mnc@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Sílvia Félix silviafelix@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Manuela Oliveira mariaoliveira@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Irene Dias irenedias@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Anabela Silva anabelasilva@infante.pt 

Docente de Educação Especial – Olga Sá olgasa@infante.pt 

Psicóloga (SPO) – Diana Moreira  dianamoreira@infante.pt 

Psicóloga (CE) – Ana Vila anavila@infante.pt 

Terapeuta Ocupacional (CE)- Andreia Monteiro andreiamonteiro@infante.pt 

Terapeuta da Fala (CE) – Margarida Amorim margaridaamorim@infante.pt 

Terapeuta ocupacional (CRI APPC) – Joana Alves joanaalves@appc.pt 

Psicóloga (CRI APPC) – Sílvia Castro silviacastro@appc.pt 
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6. Equipa EMAEI 

Os elementos da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), no âmbito da 

transversalidade da sua ação, integram o presente Plano com a finalidade de promover o 

envolvimento de toda a comunidade escolar de acordo com o Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho. 

 A EMAEI através dos media existentes (videoconferência, email, telemóvel), constituirá o elo de   

ligação entre todos os que trabalham com os alunos. Este trabalho da equipa será concretizado  

semanalmente, de acordo com a seguinte estrutura: 

a. Reunião com a Educação Especial. 

b. Reunião com o SPO do Agrupamento. 

c. Tempo letivo à disposição dos docentes, incluindo os docentes do CAA.  

  Neste tempo, sempre que necessário, reunirá com o Coordenador da EB2,3 Gomes Teixeira. 

d. Reunião com a coordenadora do EB1 Bom Sucesso, a fim de se analisar a situação dos alunos 

e elaborar a lista de transição dos alunos do Jardim de Infância para o 1º ciclo, tendo em conta 

a suas necessidades educativas e apoios. Também será elaborada uma lista dos alunos que 

transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo. 

e. A EMAEI pretende colher informação dos alunos por correio eletrónico (email) ou, se 

necessário, via CTT. 
f. Quinzenalmente a EMAI reunirá com o CRI. 

g. A EMAEI efetuará contactos via email / telemóvel com encarregados de educação / 

responsáveis. 

h. Realização de contactos via email / telemóvel com outras entidades, no âmbito da cadeia de 

comunicação desenhada neste Plano, com a finalidade de zelar pelo bem-estar emocional e 

socioeconómico dos alunos. 
i. Adaptação/alteração de Medidas (Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho). 

j. A EMAEI dará conhecimento à CAP de todos os procedimentos, numa perspetiva de 

intervenção concertada. 

k. Todos os contactos – reuniões, chamadas telefónicas, videoconferências – serão registados. 

Contactos da Equipa EMAEI 

Nazaré Carvalho (Coordenadora) mnc@infante.pt 

Coordenadora do 1º ciclo – Ana Pousada anamaria.pousada@gmail.com 

Coordenadora do 2º Ciclo –Magda Ferreira magdaferreira@infante.pt 

Coordenadora do 3º Ciclo – Goreti Rua goretirua@infante.pt  

Psicóloga – Diana Moreira  dianamoreira@infante.pt 

Elemento Variável – Rui Carvalho ruicarvalho@infante.pt 

mailto:direcao@infante.pt%7C%20Telefone:226052860/7


 
 

____________________________________________________________________________                  

|Largo Alexandre Sá Pinto, 4050-027 Porto |email direcao@infante.pt| Telefone:226052860/7                                      | 16 

 

7. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

                 
AÇÕES 

 
ATIVIDADES /MEDIDAS 

 
METAS/OBJETIVOS 

1. Ações de apoio psicológico   
e psicopedagógico 
individualizado de modo a 
facilitar o desenvolvimento 
da identidade pessoal do 
aluno 

1.1  Apoio psicológico e psicopedagógico individual centrado no desenvolvimento da 
identidade pessoal do aluno  
(acompanhamento individual dos alunos, nos domínios psicológico, cognitivo, 
emocional, comportamental, aprendizagem, vocacional ou outros).  
 

1.2 Avaliação e reavaliação psicológica, com a finalidade de propor medidas 
educativas; (supervisão de processos para implementação de medidas) 

 
1.3 Apoio psicológico e psicopedagógico para pais e docentes. 

 
 Promover a continuidade dos apoios já iniciados e 

avaliação de novos processos;  
 

 Combater o Abandono e a indisciplina Escolar; 
 

 Promover a relação escola, família, comunidade 
 

CRONOGRAMA AoAo longo do 3ºperiodo 

INTERVENIENTES P   Psicóloga, alunos, docentes, pais e EE 

RECURSOS       Recursos necessários à realização das ações: computador, internet (plataformas Google, WhatsApp, …). 

 

2. Ações de Orientação 
Escolar e Profissional 
destinadas a promoverem 
o desenvolvimento 
vocacional dos alunos 

2.1. Continuidade do Programa de Orientação Vocacional já iniciad0 via online; 
 

2.2. Entrevistas Vocacionais - Intervenção individual destinada preferencialmente a 
alunos do 9ºano 

2.3.  Exploração Vocacional: organização de atividades de exploração vocacional para 
todos os alunos e para diretores de turma, ou outros que solicitarem, através de 
documentos digitais, sites, plataformas, visitas virtuais; 

2-4. Oferta Formativa: divulgação de cursos CEF e Profissionais do Agrupamento: 

 
 Esclarecimento de dúvidas; 

 
 Combater o Abandono e Indisciplina Escolar; 

 
 Auxiliar na tomada de decisões escolares; 

 
 Avaliar as competências dos alunos no âmbito vocacional; 

 
 Promover a relação escola, família, comunidade; 

 
 Divulgar cursos online;  

 

 Monitorizar inscrições dos cursos online 

3. Ações dirigidas a pais e 
encarregados de educação 

 
3.1. Atendimento individual enquadrado no programa de orientação 
vocacional. Espaço virtual de atendimento a pais e encarregados de educação, para 
prestar informações e/ou para serem envolvidos no acompanhamento dos seus 
educandos. 
 

 Promover o sucesso escolar dos alunos; 
 

 Combater o Abandono Escolar e Indisciplina; 
 

 Promover a participação ativa e construtiva dos Pais e 
Encarregados de Educação na dinâmica do Agrupamento; 

 
 Promover a relação escola, família, comunidade 

CRONOGRAMA Ao Ao longo do ano letivo 

INTERVENIENTES Psi Psicóloga, pais/EE, Diretores de Turma 

RECURSOS Re Recursos materiais necessários à realização das ações: computador, internet (plataformas, google, WhatsApp). 

mailto:direcao@infante.pt%7C%20Telefone:226052860/7
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional
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4. Ações de colaboração com 
órgãos da escola, docentes 
do agrupamento e outros 
técnicos de educação 

 
4.1. Participação em sessões de trabalho; 

 
4.2.  Espaço de colaboração com docentes: educadores, professores titulares de turma, 

diretores de turma, conselhos de turma, docentes de educação especial e outros para 
prestar informações sobre alunos em acompanhamento psicopedagógico; 

 
4.3. Colaboração com equipa EMAEI, para organização de procedimentos, supervisão de 

processos dos alunos e informações sobre acompanhamento psicológico dos alunos 
acompanhados no SPO. 

 Promover o sucesso escolar dos alunos; 
 
 

 Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas 
do Agrupamento; 

 
 Promover a formação do pessoal docente e não docente; 

 
 Promover a relação escola, família, comunidade 

CRONOGRAMA A   Ao longo do ano letivo 

INTERVENIENTES 
Psi Psicóloga, órgãos da escola, docentes e técnicos 

 

RECURSOS Recursos materiais para realização das ações: computador, internet (plataformas, google). 

 
5. Ações de colaboração com 

serviços da comunidade, 
dentro da área de 
especialização do psicólogo 

 
5.1. Estabelecimento de contactos com técnicos de serviços da comunidade, 

enquadrado no apoio psicológico prestado aos alunos do agrupamento e na 
orientação vocacional escolar e profissional. (Exemplo: encaminhamento, envio 
de relatórios, etc.), segurança social, Centros de Saúde, Hospitais, educação, 
outros; 

 
5.2. Colaboração nas respostas aos alunos com mais dificuldades a nível dos acessos 

virtuais (carências económicas, familiares e sociais). 

 
 Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os 

mecanismos de projeção da sua imagem; 

 
 Promover a relação escola, família, comunidade; 

 
 Promover um acompanhamento eficaz aos alunos sem 

acesso a recursos virtuais, através de medidas de apoio 
que respondam às suas necessidades; 

 
 Projetar uma imagem positiva do SPO do Agrupamento. 

  

CRONOGRAMA        Ao longo do 3º ano letivo 

INTERVENIENTES                           Psi Psicóloga, serviços da comunidade, técnicos, CPCJ, Segurança Social, Centros de Saúde, Hospitais 

RECURSOS Recursos materiais para realização das ações: computador, internet (plataformas, Google) 

 
 

mailto:direcao@infante.pt%7C%20Telefone:226052860/7
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https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-os-docentes
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/colaborao-com-servios-da-comunidade
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8. Monitorização e Avaliação da Aplicação do Plano E@D 
 

A monitorização e avaliação deste plano de ensino a distância revestem-se de importância fundamental 

para o controlo da qualidade da ação educativa em curso e resultarão do feedback recolhido junto 

dos alunos, professores e EE, com a finalidade da melhoria contínua do serviço educativo 

prestado, independentemente do modelo seguido. 

Esta monitorização far-se-á de acordo com a cadeia de comunicação interna estabelecida:  

a CAP dotará o CP dos meios para recolha dados junto dos DT, professores, alunos , EE e demais 

comunidade. 

A metodologia de recolha de dados para avaliação do grau de satisfação e recolha de sugestões 

por parte dos agentes envolvidos, consistirá no envio quinzenal de Inquéritos de satisfação, via 

Google Forms, assentes sobre os seguintes parâmetros: 

 

Alunos 

Autoavaliação do trabalho desenvolvido  0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100% 

Grau de satisfação em relação ao trabalho 

desenvolvido 

Medíocre; Suficiente; Bom 

Grau de cumprimento das tarefas propostas 0-25%; 26-50%; 50-75%; 76-100% 

Sugestões de Melhoria Resposta Aberta 

 

Professores 

Adesão dos alunos às interações síncronas e 

assíncronas  

0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100% 

Adesão dos alunos às atividades propostas 

 

0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100% 

Grau de satisfação em relação ao trabalho 

desenvolvido 

Medíocre; Suficiente; Bom 

Grau de cumprimento das tarefas propostas 0-25%; 26-50%; 50-75%; 76-100% 

Sugestões de Melhoria Resposta Aberta 

 

Encarregados de Educação 

Adesão do(s) educando(s) às interações e 

atividades de ensino a distância 

0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100% 

Grau de satisfação em relação ao trabalho 

desenvolvido 

Medíocre; Suficiente; Bom 

Frequência do acompanhamento ao(s) 

Educando(s) 

0-25%; 26-50%; 50-75%; 76-100% 

Sugestões de Melhoria Resposta Aberta 

 

mailto:direcao@infante.pt%7C%20Telefone:226052860/7
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9. Biblioteca a Distância – B@D e URLs de Apoio 

 

Para dar seguimento à Missão da Escola, no 

sentido da Promoção da Leitura, vimos 

divulgar à comunidade a Biblioteca a 

Distância do Agrupamento – B@D – 

constituída pelo Blog da biblioteca, BE/CRE 

Agrupamento de Escolas   Infante D. 

Henrique (http://bibliotecainfante.blogspot.com/) 

e pela página de Facebook  Bibliotecas do 

AEIDH (https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-AEIDH-258304614326648/). 

Tanto numa perspetiva de apoio ao plano E@D, em articulação com os coordenadores 

de departamento e representantes de disciplina, como numa ótica de consolidação de 

hábitos de leitura, ancorados no prazer de ler, a dinamizadora destas plataformas 

digitais, Dr.ª Célia Vasconcelos (celiavasconcelos@infante.pt) tem vindo a proceder à 

respetiva atualização e está disponível para mediar a comunicação entre a CAP, as 

estruturas intermédias, professores, pais/EE, alunos e comunidade. 

 

 

Apoio – Ferramentas e Recursos 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 

https://www.ensinobasico.com/ 

https://www.seguranet.pt/ 

https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/ 

https://www.escolamagica.pt/comprar/promocional/gratuito 

https://auladigital.leya.com/student/offer 

https://www.escolavirtual.pt/pagina-especial/acessogratuito.htm 
 

10 recomendações da UNESCO sobre E@D  

https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0-

KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis 
 

Tutorial google classroom para alunos 

https://www.youtube.com/watch?v=D5vi0BTwnFM 
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http://bibliotecainfante.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-AEIDH-258304614326648/
mailto:celiavasconcelos@infante.pt
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://www.ensinobasico.com/
https://www.seguranet.pt/
https://ensina.rtp.pt/artigo/recursos-de-cidadania/
https://www.escolamagica.pt/comprar/promocional/gratuito
https://auladigital.leya.com/student/offer
https://www.escolavirtual.pt/pagina-especial/acessogratuito.htm
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0-KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0-KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis
https://www.youtube.com/watch?v=D5vi0BTwnFM
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10.  Notas Finais 

 
Em presença de situações de vulnerabilidade, agiliza-se a estrutura de comunicação 

estabelecida no âmbito do ponto 2 deste Plano E@D. Nesta medida, se constatada a 

ausência reiterada de alunos nos momentos de interação, ou, se identificadas situações 

de vulnerabilidade económica e/ou instabilidade familiar, torna-se imprescindível a 

comunicação ao DT que interagirá com a CAP e o SPO no sentido de uma ação imediata, 

numa perspetiva de apoio e de resolução de problemas. 

 

A Missão da Escola consubstancia-se, em síntese, no contributo para o bem-estar social, 

a melhoria educativa e a criação de um sentido de comunidade, promotor da inclusão e 

da equidade.  

 

Os desígnios atrás referidos tornam-se especialmente importantes no momento que 

atravessamos. É, na expectativa de que as ações a empreender com base neste plano 

possam ajudar a cumpri-los, que o apresentamos à Comunidade. 

 

      Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Porto e Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 20 de abril de 2020 
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ANEXOS 

 
▪ Plano E@D – Educação Pré-Escolar 

▪ Plano E@D – 1º Ciclo 

▪ Plano E@D – Cursos Profissionais e CEF 
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8.  Plano E@E – Educação Pré-Escolar 
  
Incentivar as famílias a participar no processo educativo das crianças, em estreita colaboração com os educadores é um dos objetivos essenciais da 
educação pré-escolar. Desta colaboração e cooperação, resultará um maior conhecimento mútuo, que em muito beneficia o processo de 
desenvolvimento / aprendizagem das crianças.  
 Dadas as circunstâncias atuais e a decorrente impossibilidade de contacto presencial em que normalmente este processo educativo ocorre, tentamos 
minimizar os efeitos da distância, através da ancoragem num conjunto de medidas que compõem o Plano E@D do Agrupamento ao nível da 
comunicação e da ação, e da respetiva adaptação ao nosso contexto. Estamos plenamente conscientes da necessidade do reforço do papel colaborativo 
com as famílias neste momento.   
  
Meios de comunicação com os Encarregados de Educação 

Plataforma institucional “Google Classroom” 
• Para envio de propostas de atividade 

• Partilha da planificação semanal das atividades a propor diariamente 

• Troca de informação entre as educadoras; encarregados de educação Reuniões de Conselho de Docentes 

• Trabalho colaborativo entre docentes 

• Atendimento aos Encarregados de Educação  

• Utilização para conversação e chamada. Videoconferência com o grupo/turma 

Sempre que se entender necessário será utilizado o email institucional para contacto com os E/E. 
 
Meios de comunicação com a Equipa docente 

Plataforma institucional “Google Classroom” 

 
• Partilha da planificação semanal. 

• Reuniões de Conselho de Docentes 

• Trabalho colaborativo entre docentes 

• Videoconferência entre a equipa docente. 

• Articulação com a professora de apoio de língua portuguesa não materna (PLNM), Equipa da Eli, equipa do projeto Ciil, e professora 

bibliotecária. 
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Das atividades: 

• Às propostas subjaz a necessidade de atender ao contexto familiar das crianças e da sua própria organização.  
• A planificação é diversificada, com disponibilização de recursos: vídeos, PDF, URL, e materiais criados pelas Educadoras.  
• Os recursos são adaptados às necessidades e interesses de cada grupo e de cada criança. 
• Partilha entre as educadoras; articulação entre docentes. 
• Acompanhamento das propostas disponibilizadas pela tutela através da RTP 2  

 
Da organização do tempo em vídeo chamada com:  
 
As crianças 
 

 Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira 

GRUPO A 9.30h-10h / 14h-1430h 
 

9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 

GRUPO B 9.30h-10h / 14h-1430h 
 

9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 9.30h-10h / 14h-1430h 

GRUPO C 10h-10.30h /14.30h -
15h 

 

10h-10.30h /14.30h -15h 
 

10h-10.30h/14.30h -
15h 

 

10h-10.30h /14.30h -
15h 

 

10h-10.30h/14.30h-15h 

GRUPO D 10h-10.30h /14.30h -

15h 

 

10h-10.30h/14h.30h-

15h 

10h-10.30h/14.30h -

15h 

 

10h-10.30h /14.30h -

15h 

 

10h-10.30h /14.30h -15h 

 

 
Os Encarregados de Educação    
uma hora semanal à quarta feira; 15.30h-16.30. Este tempo, como habitualmente com agendamento prévio, será igualmente flexível tendo em conta as 
necessidades das famílias. Será direcionado para orientar os pais nas dificuldades, na ajuda e clarificação face aos objetivos das nossas propostas.  

 

GRUPO A  GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

Quarta-Feira   15.30h - 16.30   
                               

Quarta-Feira   15.30h - 16.30   
 

 Quarta-Feira   15.30h - 16.30   
 

Quarta-Feira   15.30h - 16.30   
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 Entre a equipa docente.  
 
3º feira das 11h às12h 
 
5º feira das 11h às12h 
 

Da organização do tempo de interação assíncrona. 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

GRUPO 
A 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 
11:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

   
9:00 – 9:30 -10h/11h 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

GRUPO 
B 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h, 

9:00 – 9:30 / 10:00 
11:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

 
9:00 – 9:30 – 9:30 -
10h/11h 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 12:00 
 
13,30h-14h / 14.30h- 
15.30h 

GRUPO 
C 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
 

9:00 – 9:30 / 10:00 
11:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h -
15.30h 
 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
 

9:00 – 9:30 -10h/11h 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
 

9:00 – 9:30 / 10:00 12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
 

GRUPO 
D 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 
11:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h -
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 
12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
 

9:00 – 9:30 -10h/11h 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 

9:00 – 9:30 / 10:00 12:00 
 
13,30h -14.30h/ 15h - 
15.30h 
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Neste período, está englobado o trabalho de articulação com o Ciil e Equipa da ELI 
 
Avaliação  
A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa pois trata-se essencialmente, de um processo contínuo e 
interpretativo dos processos / resultados onde a criança é protagonista da sua aprendizagem. Resulta essencialmente da constante observação da 
criança agindo no grupo e no meio físico que a rodeia. Assim sendo e, porque não são vividos os contextos que permitem essa observação, as docentes 
entendem não estarem reunidas a condições necessárias para fazer a avaliação nos moldes habituais neste período. Serão, contudo, feitos registos 
avaliativos que integrarão a avaliação da operacionalização do Plano E@D do Agrupamento. 
 
As docentes 
 
Ana Maria Melo – (anamelo@infante.pt) 
Maria de Lurdes Ferreira – (mlurdesferreira@infante.pt) 

Gisela Bento – (gisela.figueiredo.bento@hotmail.com) 

Paula Matos – (paulamatos@infante.pt) 
 

A coordenadora de Departamento 
Paula Matos 
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Plano de E@D (1.º Ciclo) 
 

          Sugestões para elaboração e gestão do horário: alunos 
 

a. Cumprimento do plano de trabalho semanal; 

b. Sessões síncronas com o professor titular de turma que serão distribuídas por 

diferentes momentos ao longo da semana; 

c. As sessões síncronas são realizadas com o suporte da Google Classroom, através 

de videoconferência e/ou chat; 

d. As sessões síncronas podem ser realizadas com o grupo turma, em pequenos 

grupos ou individualmente para situações pontuais; 

e. O professor pode partilhar avisos com a turma, responder a questões colocadas 

pelos alunos e interagir com os alunos da turma através do menu Stream da 

Plataforma Google Classroom; podem ainda ser utilizados outros meios para 

comunicação com os alunos (e-mail, telemóvel, WhatsApp,);  

f. Nas sessões assíncronas, os alunos poderão utilizar os recursos criados na 

Google Classroom, para a entrega de trabalhos/projetos, colocação de dúvidas 

e/ou solicitação de apoio ao professor; pode ser utilizado em simultâneo o e-

mail institucional para esse efeito;  

g. Nas aulas assíncronas poderá ser utilizado qualquer outro software (de acesso 

livre), desde que haja concordância expressa de todos e que seja feito o registo 

de evidências; 

h. Nas sessões assíncronas, os alunos podem solicitar apoio ao docente titular 

durante o seu horário letivo; 

i. Todas as sextas-feiras, o docente titular colocará o Plano de Trabalho Semanal 

na Plataforma Google Classroom (na secção Trabalhos da Turma). Este plano 

deverá ser, também, enviado por e-mail institucional para os alunos e EE. 
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         Sugestões para elaboração e gestão do horário: professores 

a. Todas as atividades desenvolvidas (síncronas e assíncronas) são objeto de 

registo de sumário, na Plataforma Inovar Alunos, sendo importante o registo 

e arquivo de evidências para recolher elementos avaliativos referentes ao 3.º 

período; 

b. Será de rentabilizar o arquivo de todas as evidências de cada disciplina, 

incluindo interações por conversa em chat ou por via de correio eletrónico; 

c. As sessões síncronas e assíncronas devem apelar ao desenvolvimento de 

atividades de projetos de investigação que permitam a consolidação e 

aprofundamento de conteúdos, incentivando o sentido crítico e a autonomia de 

cada aluno; 

d. Deve ser valorizada a avaliação formativa; 

e. Devem ser utilizados diversos instrumentos de avaliação, conforme 

preconizado nos Decretos-Lei números 54 e 55/2018; 

f. Deve ser dado, aos alunos, o feedback sobre todos os trabalhos desenvolvidos; 

g. É importante que qualquer trabalho/projeto tenha em consideração a eventual 

ausência de computador, de forma a não prejudicar qualquer aluno. No caso de 

ausência de equipamento apropriado, devem ser encontrados outros 

mecanismos que possibilitem, não só o acesso à informação, mas também a 

realização de trabalhos solicitados, numa ótica de não prejuízo de qualquer 

aluno; 

h. A indicação dos conteúdos curriculares deve ser articulada entre os membros 

do Conselho de Ano; 
i. Os planos semanais das sessões síncronas e dos trabalhos a desenvolver pelos 

alunos deverão ser elaborados atempadamente e arquivados pelo professor 

titular; 

j. Os planos atrás referidos deverão ser enviados, todas as sextas feiras, para os 

alunos e Encarregados de Educação; 

k. O atendimento dos titulares de turma aos Encarregados de Educação pode ser 

efetuado através de Google meet/ email / telemóvel. 

l. O trabalho colaborativo mantém-se para reuniões síncronas, que podem ser por 

departamento de 1º Ciclo ou Conselho de Ano. 
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E@D Ensino Qualificante – Cursos Profissionais e CEF3 

Através deste plano pretende-se oferecer condições de acesso à formação a distância e ao 

sucesso educativo dos alunos dos Cursos Profissionais e CEF, através da disponibilização, via 

Google Classroom e outros meios, de um conjunto de atividades e recursos, no âmbito das 

atividades previstas nos referenciais, que permitam aos alunos prosseguir, dentro da 

normalidade possível e desejável, os seus percursos de aprendizagem. 

Trata-se, pois, de proporcionar aos alunos do AEIDH aprendizagens cognitivas e 

autorregulatórias, do foro comportamental, que contribuam para a sua formação integral, 

tanto no domínio pessoal e cívico, como escolar e profissional. Promovem-se, para tal, 

rotinas promotoras de responsabilidade individual. O cumprimento deste plano implica o 

envolvimento e a responsabilização de todos os atores educativos e    a utilização 

generalizada das tecnologias digitais. Por último, dá-se continuidade ao ano letivo, com 

vista ao cumprimento do volume de formação, ainda que com os reajustes necessários e 

apesar das dificuldades, que se antevêem, ao longo do processo.  

Os alunos dos anos terminais dos cursos terão asseguradas condições para a 

concretização dos módulos de aprendizagem, Formação em Contexto de Trabalho 

e Provas de Aptidão. 

▪ Recomendações para a elaboração de horários semanais 
 

1. Componente sociocultural 

1/2 horas semanais de aulas em videoconferência (Google Meet), por disciplina, 

segundo horário definido. 

Avaliação perante a apresentação de trabalhos práticos (Google Classroom), por 

disciplina, em horário/data a indicar. 

2.   Componente científica 

1/2 horas semanais de aulas em videoconferência (Google Meet), por disciplina, 

segundo horário definido. 

 Avaliação perante a apresentação de trabalhos práticos de avaliação (Google 

Classroom), por disciplina, em horário/data a indicar. 

3.   Componente técnica 

Dada a impossibilidade de abordar conteúdos práticos, de natureza oficinal, 

privilegiar-se-á o recurso a apresentações simuladas, tutoriais em 3D, etc.  

 1/2 horas semanais de aulas em videoconferência, por disciplina, (Google Meet), 

segundo horário definido. 

A Avaliação realiza-se perante a apresentação de trabalhos práticos (Google 

 

3 Plano baseado no ROTEIRO:  8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas 

Escolas da Direção-Geral da educação (DGE) 
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Classroom), por disciplina, em horário/data a indicar. 

 

4.  Formação em Contexto de Trabalho 

 Prioriza-se a conclusão da FCT por parte dos alunos dos anos terminais. Em 

detrimento da formação em contexto empresarial, procurar-se-á criar contextos de 

demonstração e prática simulada, com registo documental das experiências 

observadas e simuladas por parte dos alunos. 

 

5. PAP/PAF 

Apresentação da calendarização das ações conducentes ao Apoio ao 

Planeamento e Processo de realização das Provas: 

1. Preparação dos temas, pelos docentes das disciplinas técnicas, no início 

do 3º período (até 23 de abril de 2020).  

2. Comunicação subsequente dos temas aos alunos.  

3. Comunicação dos temas escolhidos ao Diretor de Curso 

4. Informação ao Coordenador dos Cursos Profissionais e ao Coordenador CEF dos 

temas de PAP/PAF e respetivos proponentes.  

5. Avaliação da PAP/PAF por videoconferência.  

6. Constituição do júri, de Avaliação da PAP/PAF, até 20 de maio de 2020. 
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