
 

 
 

 
 

Escola Secundária da Ramada 

 

Ensino a Distância 

Guião para alunos(as) e Encarregados de 

Educação  

 

O Plano de E@D (Plano de Implementação do Ensino a Distância) veio introduzir 

algumas alterações no modo de comunicação professores(as)/alunos(as). 

A plataforma aprovada pela escola é https://classroom.google.com/, a qual vamos 

começar todos(as) a utilizar a partir do dia 20 de abril. Os planos de trabalho 

semanais são colocados na plataforma às sextas-feiras, a começar no dia 17 de 

abril. 

Esta plataforma permite: 

Publicação de conteúdos (ficheiros, hiperligações, vídeos); 

Troca de mensagem para ajuda e apoio; 

Atribuição de trabalhos. 

 1.O registo de cada aluno(a) nesta plataforma poderá realizar-se de duas formas: 

1. O D.T regista todos(as) os(as) alunos(as) recorrendo aos emails institucionais 

dos(das) alunos(as) e envia um convite que tem obrigatoriamente de ser aceite, 

clicando no link indicado no email do(a) D.T.; se não o fizer, o(a) aluno(a) fica 

impedido(a) de interagir com os professores(as).   

2. O(A) aluno(a) recebe um código fornecido pelo(a) D.T. e regista-se ele(ela) 

próprio(a). 

Cada D.T irá comunicar à sua turma qual o procedimento que vai adotar.   

1. Mancha horária  

As atividades/tarefas são ajustadas ao horário semanal atribuído à turma. 

Os(As) alunos(as) têm de cumprir as tarefas/atividades propostas pelos(as) 

professores(as).  

3. Tarefas /Atividades 

 Os(As) alunos(as) terão atividades assíncronas e síncronas. 

Atividades assíncronas  Atividades síncronas (em tempo real) 

Podem abranger o estudo e leitura (ou 

audição) de materiais enviados, 

atividades de consolidação em regime de 

trabalho autónomo e ainda outras que 

permitam ao(à) aluno(a) autorregular as 

suas aprendizagens, (o que aprendeu, as 

dúvidas que ainda tem, o que precisa de 

Serão as sessões online com a turma ou com 

pequenos grupos, que permitam o contacto 

mais direto com os(as) alunos(as) e o 

acompanhamento na aprendizagem e/ou 

revisão de conteúdos, esclarecimento de 

dúvidas, realização de avaliações, entre 

outras. 

https://classroom.google.com/


rever...) efetuar pesquisas e realizar 

trabalhos individuais ou em grupo, etc. 

 Quantas vezes temos sessões síncronas?  

 Disciplinas com carga horária até 3 horas 

semanais: 1 sessão quinzenal, a definir por 

cada professor(a). 

 Disciplinas com carga horária superior a 3 

horas: 2 sessões semanais. 

 Quanto tempo duram as sessões síncronas? 

Entre 30 e 40 minutos.  

 

 As atividades a propor aos(às) alunos(as) podem, ainda, ser conjugadas com os 

conteúdos apresentados no espaço #EstudoEmCasa, emitido pelo Canal RTP Memória 

(ensino básico). 

 Será disponibilizado aos(às) alunos(as) feedback do(a) professor(a) sobre o trabalho 

desenvolvido.  

4. Apoios à Aprendizagem  

Tutorias Acompanhamento através de uma sessão síncrona, 

com a duração entre 30 e 40 minutos. 

Apoio tutorial específico Acompanhamento através de uma sessão síncrona, 

com a duração entre 30 e 40 minutos. 

 

 

Educação Especial 

Acompanhamento dos alunos com apoio direto através 

de, pelo menos, uma sessão síncrona semanal (de 

acordo com a especificidade de cada aluno), com a 

duração entre 30 e 40 minutos. 
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