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Introdução 

Com o objetivo de garantir que todos(as) os(as) aluno(as) da Escola Secundária da 

Ramada (ESR) continuem a aprender no presente contexto de estado de emergência e 

isolamento social devido à pandemia de Covid-19, este roteiro consubstancia um 

instrumento de apoio às atividades letivas não presenciais da ESR, na conceção da 

melhor estratégia e Plano de Ensino a Distância (E@D), tendo em conta a realidade da 

escola, o curto espaço de tempo de que os seus profissionais dispuseram para a 

concretização de todas as suas ações, bem como a insuficiente formação relacionada 

com esta especificidade.  

“O processo constitutivo e a respetiva implementação de um Plano de E@D preveem 

diferentes fases de preparação, debate interno, reflexão, levantamento e definição dos 

meios tecnológicos, entre muitos outros fatores,” que se revelou escasso face à urgência 

com que o presente plano teve de ser elaborado, nomeadamente em contexto de 

isolamento social, não facilitador da discussão por parte de todos os envolvidos. Neste 

contexto, o presente Plano assume-se como um processo dinâmico e de melhoria 

constante, apresentando-se como uma continuidade que se procura assumir mais 

assertiva, ampla e clara relativamente às orientações anteriormente divulgadas aos(às) 

docentes através do correio eletrónico da escola e designadas como “Comunicados”. 

Em função da realidade que me foi dada a conhecer através do ponto da situação dos 

grupos disciplinares e das respetivas propostas/sugestões/orientações, apresento o 

Plano E@D que procura dar as respostas que se afiguraram mais adequadas ao contexto 

da escola e mais potenciadoras do sucesso educativo dos(as) aluno(as). 

Neste momento difícil e único nas nossas vivências, cabe-me reconhecer o enorme 

esforço e empenho dos(as) profissionais da ESR, reinventando-se a cada dia para dar a 

resposta mais adequada possível neste enquadramento de trabalho a distância. 
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1.1 Mobilizar para a mudança 

No processo de implementação de um ensino a distância, procurou-se o envolvimento 

do maior número de atores educativos nas tomadas de decisão. Os constrangimentos 

foram inúmeros e temos a consciência que o que fizermos agora terá impacto nos(as) 

nossos(as) alunos(as), daí que devamos assegurar, na medida do que nos é possível, dar 

alguma continuidade às aprendizagens e ao trabalho desenvolvido pelos(as) 

professores(as) nesta modalidade de ensino a distância para a qual não nos 

encontrávamos, certamente, preparados(as) bem como à boa prossecução dos 

objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas 

Aprendizagens Essenciais. 

Assim, passado um primeiro momento de adaptação, apresentamos o presente Plano 

que pretende ser um “conjunto de linhas de orientação” na metodologia de ensino não 

presencial. 

 

1.2 Definir o Plano de E@D da ESR adequado aos recursos disponíveis e ao público-

alvo 

O Plano E@D da ESR assume-se como um processo em permanente construção. Contém 

as seguintes etapas: 

• Definição das estratégias de gestão e liderança; 

• Estratégia e circuito de comunicação; 

• Modelo(s) de ensino a distância; 

• Monitorização e avaliação. 

 

1.3 Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar 

Para alunos com problemas de conectividade e infraestruturas e/ou menor 

acompanhamento familiar, cuja identificação foi solicitada aos(às) diretores(as) de 

turma por via de correio eletrónico da escola, é importante a articulação com parceiros, 

onde se destaca a Câmara Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia de 

Ramada/Caneças e de Odivelas, bem como a Associação de Pais e Encarregados de 
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Educação da ESR e a FAPODIVEL. Esta articulação irá configurar-se tão mais importante 

quanto o isolamento social e o estado de emergência se mantiverem. Para docentes 

com problemas de infraestruturas ou de conectividade a articulação deverá ser feita 

diretamente com a Direção da escola (através do correio eletrónico) que procurará 

encontrar respostas às solicitações. 

 

1.4. O papel das lideranças intermédias na definição e concretização das orientações 

pedagógicas 

Com vista a uma boa execução do Plano E@D da ESR é fundamental o envolvimento das 

lideranças intermédias. 

Os(As) coordenadores(as) de departamento devem apoiar os(as) colegas e 

disponibilizarem-se para prestar esclarecimentos. 

Os(As) diretores(as) de turma devem coordenar as tarefas que são solicitadas aos(às) 

alunos(as) e garantir os contactos com os pais/encarregados(as) de educação. Nesta 

modalidade de ensino não presencial afigura-se ainda mais fundamental quer a 

coordenação das tarefas solicitadas pelos(as) docentes, quer o contacto com os 

pais/encarregados(as) de educação.  

Tal como tem sido concretizado desde o isolamento social/estado de emergência, cabe 

ao(à) diretor(a) de turma comunicar à direção (via correio eletrónico) o(a) ou os(as) 

alunos(as) que não estejam a acompanhar as estratégias de ensino não presencial seja 

por falta de equipamento informático, acesso à internet, escassez de dados móveis ou 

outras situações identificadas. Conforme os casos, deverão ser desenhadas estratégias 

de remediação, podendo recorrer-se aos parceiros identificados em 1.3. 

 

1.5. Constituição de equipas de apoio para dar resposta/organizar questões 

emergentes 

No sentido de concretizar (com sucesso) as ações previstas no presente plano 

constituíram-se as seguintes equipas de apoio: 

Ao nível das decisões pedagógicas – coordenadores(as) de departamento/ 

coordenadoras de diretores(as) de turma; 
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Ao nível do apoio tecnológico – professores Rui Lourenço, Rui Solipa e Nelson Paçó. Esta 

equipa organiza os meios e deverá prestar apoio aos(às) docentes e aos(às) alunos(as). 

 

2. Comunicar em rede 

2.1 Circuito de comunicação 

O meio privilegiado de comunicação na escola é através da conta institucional de correio 

eletrónico (…@esramada.pt). Assim, neste momento de ensino não presencial é ainda 

mais importante que cada docente faça uma leitura regular da sua conta de correio 

eletrónico. 

Para a comunicação com a direção o contacto deverá ser feito através do email 

cexecutivo@esramada.pt. 

 

2.2 Os diferentes papéis  

Coordenadores(as) de departamento 

● Acompanham e apoiam os(as) docentes do respetivo departamento; 

●Cabe-lhes a divulgação de orientações pedagógicas emanadas pelo conselho 

pedagógico e a prestação de esclarecimentos aos(às) docentes do respetivo 

departamento. 

 

Coordenadoras de diretores(as) de turma 

● Acompanham e apoiam os(as) diretores(as) de turma em todas as suas tarefas, em 

particular na organização e gestão do trabalho do conselho de turma;  

● Efetuam a comunicação com os(as) diretores(as) de turma e recolhem informação 

acerca do trabalho dos conselhos de turma na concretização das orientações emanadas 

superiormente. 

Diretores(as) de turma  

● Organizam, em articulação com o conselho de turma, o trabalho semanal dos(as) 

alunos(as); 

mailto:cexecutivo@esramada.pt
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● Articulam o trabalho que se desenvolve semanalmente entre os(as) docentes e 

alunos(as), assegurando uma gestão equilibrada das tarefas;  

● Enviam, à sexta-feira, o plano de trabalho semanal (ver anexo) aos(às) alunos(as) para 

entrar em funcionamento na semana seguinte e garante que todos(as) o recebem;    

● Comunicam à Direção situações em que os(as) alunos(as) não realizam as tarefas 

propostas no quadro de E@D por falta de meios ou outros constrangimentos; 

● Comunicam à Direção outras situações de vulnerabilidade identificadas relativamente 

aos(às) alunos(as) e/ou famílias;  

● Articulam com o(a) professor(a) de educação especial adstrito(a) à turma o 

acompanhamento dos(as) alunos(as) com medidas de suporte à aprendizagem, em 

particular os(as) alunos(as) com Relatório Técnico - Pedagógico;  

● Articulam com as psicólogas, professores tutores, professores de Português Língua 

não Materna e professores coadjuvantes o acompanhamento dos(as) respetivos(as) 

alunos(as);  

● Mantêm o contacto regular com os Pais/ Encarregados de Educação sensibilizando os 

mesmos para a necessidade do cumprimento das tarefas/atividades propostas pelos(as) 

professores(as).  

 

Educação Especial  

Aos(Às) docentes de educação especial, enquanto parte ativa das equipas educativas na 

definição de estratégias e no acompanhamento da diversificação curricular, compete: 

● Apoiar a aprendizagem na vertente académica, comportamental, social e emocional 

dos alunos, particularmente dos que têm Relatórios Técnico- pedagógicos; 

● Acompanhar os alunos com apoio direto através de pelo menos uma sessão síncrona 

semanal (de acordo com a especificidade de cada aluno), com uma duração entre 30 a 

40 minutos; 

● Prestar aconselhamento aos professores na implementação de práticas pedagógicas; 

●Complementar o trabalho desenvolvido pelos professores das diversas áreas 

disciplinares; 

● Propor e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

● Desenvolver ações de apoio à família.  
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Apoio Tutorial Específico 

O apoio tutorial específico, previsto no Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de 

julho, continuará a ser prestado pelos(as) docentes designados(as) para o exercício 

dessa função, num regime semanal, de forma síncrona, com a duração entre 30 a 40 

minutos. 

 

Tutorias 

As tutorias continuarão a ser prestadas pelos(as) docentes designados(as) para o 

exercício dessa função, num regime semanal, de forma síncrona, com a duração entre 

30 a 40 minutos. 

Os tipos de apoios acima mencionados continuam a ter como objetivo apoiar a 

aprendizagem na vertente académica, comportamental, social e emocional dos(as) 

alunos(as). 

 

Equipa ao nível tecnológico 

● Aos docentes da equipa ao nível tecnológico cabe o apoio/esclarecimento de aspetos 

relacionados nomeadamente com o equipamento informático, o acesso à internet e a 

utilização de plataformas eletrónicas. 

 

3. O Modelo E@D 

Mancha horária semanal a cumprir pelos alunos/tempos de pausa 

● O horário das aulas síncronas deve respeitar o horário semanal da turma. 

● As atividades/tarefas a propor aos(às) alunos(as) devem estar ajustadas ao horário 

semanal atribuído à turma. 

● A planificação do trabalho deve incluir atividades assíncronas e síncronas. 

● As atividades assíncronas podem abranger o estudo e leitura (ou audição) de materiais 

enviados, atividades de consolidação em regime de trabalho autónomo e ainda outras 
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que permitam ao(à) aluno(a) autorregular as suas aprendizagens (o que aprendeu, as 

dúvidas que ainda tem, o que precisa de rever,...) pesquisar, realizar trabalhos 

individuais ou de grupo, etc. 

● As atividades síncronas serão as sessões online com a turma ou com pequenos grupos, 

de acordo com o adequado, e que permitam o contacto mais direto com os(as) 

alunos(as) e o seu acompanhamento na aprendizagem de novos conteúdos, revisão de 

conteúdos já estudados, esclarecimento de dúvidas, realização de avaliações, entre 

outras.  

● Sugere-se a seguinte periodicidade para as sessões síncronas: 

- Disciplinas com carga horária até 3 horas semanais: 1 sessão síncrona quinzenal; 

- Disciplinas com carga horária superior a 3 horas: 2 sessões síncronas semanais; 

● As sessões síncronas terão uma duração 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. 

 

4. Colaborar e articular 

Neste momento único, difícil e imprevisível é particularmente importante a colaboração 

entre todos, a entreajuda, a articulação de tarefas e a comunicação assertiva e eficaz. 

O trabalho colaborativo entre docentes e a partilha de boas práticas nesta modalidade de 

ensino são aspetos que deverão continuar a ser valorizados. 

 

5. As metodologias de ensino 

5.1. Metodologias de ensino apelativas e que promovam um papel ativo dos alunos 

As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, fomentando a autorreflexão 

e o trabalho autónomo, mas sempre com orientação e monitorização por parte do(a) docente 

da disciplina. 

Deve, sempre que possível, fomentar-se o trabalho dos alunos em grupo (a pares, pequenos 

grupos, como for mais adequado a cada circunstância) para que os(as) nossos(as) jovens não se 

“isolem” e para que, na medida do que o contexto permita, os(as) nossos(as) alunos possam 
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“conviver” entre si. Estes trabalhos em grupo poderão ser projetos interdisciplinares, com a 

mobilização de aprendizagens de várias disciplinas. 

Assim: 

● As tarefas devem permitir o desenvolvimento das aprendizagens essenciais previstas para a 

respetiva disciplina/ano de escolaridade. 

● As atividades devem indicar com clareza os objetivos/produtos esperados, os temas 

em estudo, os recursos de apoio, os prazos para entrega das mesmas e o meio através 

do qual os alunos podem esclarecer dúvidas.  

● O(A) professor(a) deve dar feedback aos(às) alunos(as) numa lógica de avaliação formativa. 

● As atividades propostas devem ser diversificadas, combinando a leitura de textos com a 

elaboração de fichas de leitura (e outros trabalhos escritos), dinamização de fóruns online, 

indicação de vídeos relevantes para serem visualizados e debatidos ou sintetizados, entre 

outros.  

● As atividades devem integrar estratégias de autorregulação da aprendizagem dos(as) 

alunos(as);  

● As atividades atribuídas devem ter um tempo de realização de 30 a 40 min, com recurso a 

diferentes formas de comunicação; 

● O(A) professor(a) deve verificar se todos os(as) alunos(as) da turma têm efetivamente os 

equipamentos que lhes permitam realizar as tarefas acordadas e procurar alternativas, caso tal 

não se verifique. Caso existam alunos(as) que não conseguem aceder a alguma aplicação, deverá 

o(a) professor(a) indicar formas alternativas para a realização das tarefas, tentando adaptá-las 

a outras bases de trabalho. 

 

 

5.2. Fomentar o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

Mesmo em ensino não presencial, o desenvolvimento das competências do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória continua a assumir relevância, 

nomeadamente no desenvolvimento de competências no domínio da informação e da 

comunicação, do pensamento crítico e criativo, da autonomia, do cumprimento de 

regras e do relacionamento interpessoal.   
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6. Os meios tecnológicos do E@D na Escola Secundária da Ramada 

No que se refere aos meios tecnológicos que auxiliam o ensino a distância procurou-se 

evitar múltiplas soluções de comunicação de modo a não dispersar os alunos. 

A equipa de apoio tecnológico (ver ponto 1.5) propôs orientações / soluções de 

comunicação. Apresenta-se, seguidamente, o plano de ação relativamente aos meios 

tecnológicos de E@D na Escola Secundária da Ramada. 

Plataforma base: Google Classroom 

• Publicação de conteúdos (ficheiros, hiperligações, vídeos); 

• Troca de mensagens para ajuda e apoio; 

• Atribuição de trabalhos; 

• Envio de trabalhos; 

Criação de uma página por cada turma em que o professor principal é o(a) diretor(a) de 

turma. 

Cada disciplina da turma tem um Separador / Tópico onde coloca os conteúdos e 

trabalhos. Os(as) alunos(as) inscrevem-se na página, ou o(a) diretor(a) de turma os(as) 

inscreve. 

Professores(as) e alunos(as) trabalham numa única página. 

Cada professor(a) tem de ser muito sucinto nos conteúdos a disponibilizar de modo a 

facilitar a comunicação. 

O(A) diretor(a) de turma acompanha o desenvolvimento dos trabalhos e as avaliações 

atribuídas. 

Plataformas auxiliares 

Email da ESR* - troca de mensagens; envio de trabalhos com tamanho superior a 10 Mb. 

Google Drive - partilha de ficheiros; partilha de documentos para edição conjunta por 

vários alunos. 

Google Reuniões (Meet) - para sessões em vídeo em tempo real ou diferido (gravação). 

Não necessita de instalação de software nos computadores. 

Google Docs - criação e partilha de documentos (compatíveis com os ficheiros do MS 

Office). 



11 
 

Zoom - para sessões em vídeo em tempo real ou diferido (gravação). Necessita de 

instalação de software nos computadores, mas com melhor qualidade de vídeo. 

* Apenas deve ser usado o email institucional em uso na ESR. 

 

As Editoras igualmente têm vindo a dar o seu contributo de modo a serem facilitadoras 

nas diferentes formas de E@D. Poderão aceder, de forma gratuita para professores(as) 

e alunos(as), a conteúdos/recursos/formas de monitorização através de, por exemplo: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_escola_virtual_grupo_porto_edito

ra.pdf  

https://www.leya.com/pt/noticias/leya-disponibiliza-conteudos-digitais-gratuitos-a-

todos-os-professores-e-alunos/  

  

7. Cuidar da “nossa” comunidade escolar 

Ainda que em ensino não presencial, é importante desenvolver atividades promotoras 

do sentimento de pertença à turma e à escola. A página eletrónica da escola será um 

meio de divulgação de trabalhos criados pelos(as) alunos(as) ainda que realizados em 

E@D. 

De modo a prevenir eventuais situações de instabilidade emocional, nomeadamente 

dos(as) jovens, decorrentes do isolamento social, as psicólogas da escola assumem, 

ainda mais, um papel relevante. Continuam a prestar o seu apoio através dos contactos 

de endereço de email. Desta forma o(a) DT que identifique algum(a) aluno(a) que 

necessite de acompanhamento psicológico deverá contactar as psicólogas através dos 

seus endereços eletrónicos que farão o acompanhamento que considerarem possível, 

dando prioridade às situações mais urgentes. 

Os(As) delegados(as) e subdelegados(as) de turma poderão continuar a assumir o seu 

papel de liderança do grupo/turma com a atribuição de pequenas tarefas que os(as) 

diretores(as) de turma considerarem convenientes/oportunas face à especificidade de 

cada turma, nomeadamente promovendo o contacto entre todos(as) os(as) colegas e 

auxiliando na identificação de caso “problema” decorrentes do isolamento social. 

No que se refere aos alunos com apoio pelos técnicos do CRI, apesar “do apoio previsto 

nos planos de ação não contemplar o formato de apoio a distância”, poderá a EMAEI 



12 
 

identificar alunos(as) e famílias com os(as) quais estes técnicos poderão realizar 

contactos para que se sintam apoiados em momentos que se revelem de grande 

dificuldade. 

O dia 22 de maio estava definido como o Dia de Mostra das Atividades da ESR - 

Moderação – O que nos une. Este dia não será esquecido, contudo, não sendo possível 

a concretização das atividades de forma presencial, iremos fazê-lo recorrendo às 

plataformas digitais onde serão divulgados os trabalhos realizados pelos(as) alunos(as) 

e cujas famílias poderão ser convidadas a participar.  

O bem-estar dos(as) alunos(as) bem como dos profissionais da escola deverão ser 

sempre cuidados, daí que se revele ainda mais necessária a comunicação entre todos, 

nomeadamente através de email, vídeo ou outras formas consideradas importantes.  

 

8. Acompanhar e monitorizar 

➢ No sentido de monitorizar e regular o plano E@D da ESR é designada a equipa 

responsável por este trabalho e que deverá proceder a consultas regulares dos 

envolvidos neste processo, definir indicadores de qualidade /quantidade e de 

periocidade de recolha. Assim, esta equipa é constituída pela professora Graça 

Lopes e pelos professores António Silvestre e João São Pedro.  

A finalizar desejo a todos(as) um Bom Trabalho! 

“Enquanto houver estrada pra andar a gente vai continuar” (Jorge Palma) 
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ANEXO 
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Turma: 7ºA (Exemplo)                                           Semana: 20 a 24 de abril de 2020 (Exemplo) 

 

 

 

 

 

Disciplina Conteúdo / Atividade Plataforma 
de 

comunicação 

Data de 
realização/ 

entrega 

Segunda – 20/04 

 (Indicação sucinta dos conteúdos, da atividade, dos 
recursos a utilizar, ...) 

  

    

    

    

    

    

Terça – 21/04 

    

    

    

    

    

    

Quarta – 22/04 

    

    

    

    

    

    

Quinta – 23/04 

    

    

    

    

    

    

Sexta – 24/04 

    

    

    

    

    

    

    


