
	

	

	
PLANO	DE	ENSINO	À	DISTÂNCIA																																																																																																																2020/2021																																																													

	

Na	sequência	da	determinação	do	Ministério	da	Educação	em	manter	as	escolas	sem	ensino	presencial,	

estabelecemos	um	conjunto	de	medidas	para	organizar	o	ensino	à	distância,	tendo	por	base	que	a	maior	

parte	dos	alunos	receberá	um	computador	e	forma	de	aceder	à	internet.	

	

1	-	Informações	gerais	

a)	 O	 ensino	 não	 presencial	 inicia-se	 a	 8	 de	 Fevereiro	 de	 2021,	 e	 termina	 em	 data	 a	 anunciar	 pelo	

Ministério	da	Educação.	

b)	A	escola	sede	permanece	aberta	todos	os	dias	úteis,	das	9H30	às	14H30.		

c)	Qualquer	assunto	relacionado	com	os	serviços	administrativos,	deve	ser	agendado	previamente	através	

do	email	geral@agescolasmanuelmaia.net,	ou	telefone	21	3928870.	

d)	Para	as	disciplinas	semestrais,	o	1º	semestre	 terminará	a	12	de	Fevereiro	de	2021,	 iniciando-se	o	2º	

semestre	a	15	de	mesmo	mês.		

	

2	-	Ensino	à	distância	

	
	#EstudoEmCasa	é	o	nome	do	espaço	que	vai	ocupar	a	grelha	das	televisões.	

Estes	 espaços	 pedagógicos	 temáticos	 contemplam	 conteúdos	 que	 fazem	 parte	 das	 aprendizagens	

essenciais	do	1.º	ao	9.º	ano,	agrupados	por:	1.º	e	2.º	anos,	3.º	e	4.º	anos,	5.º	e	6.º	anos,	7.º	e	8.º	anos	e	

9.º	ano.		

	

O	#EstudoEmCasa	vai	ser	transmitido	nos	seguintes	canais:	

-	RTP	Memória	-	TDT	–	posição	7	

-	MEO	–	posição	100	

-	NOS	–	posição	19	

-	Vodafone	–	posição	17	

-	Nowo	–	posição	13	

	

	

	



	

	

	

Os	conteúdos	ficam	ainda	disponíveis	na	RTP	play	e	também	numa	aplicação	a	criar	para	o	efeito.	

Paralelamente,	a	RTP	2	transmite	conteúdos,	pensando	nas	crianças	da	Educação	Pré-escolar	(dos	3	aos	6	

anos).	

	

a) Pré-escolar	e	1.º	ciclo	

Os	professores	titulares	enviam	um	plano	semanal	de	trabalho,	todas	as	segundas-feiras	a	partir	de	8	de	

Fevereiro,	 preferencialmente	 através	 dos	 contactos	 dos	 encarregados	 de	 educação	 (email,	 whatsapp,	

etc.)	 e	 colocam	 também	 todos	 os	materiais	 disponibilizados	 no	Moodle.	 Durante	 os	 restantes	 dias	 da	

semana,	 os	 professores	 estarão	 disponíveis	 para	 o	 necessário	 acompanhamento	 das	 actividades	

propostas	às	segundas-feiras.		

Sem	prejuízo	da	utilização	dos	meios	 referidos	anteriormente,	os	professores	do	pré-escolar	e	1.º	 ciclo	

podem	utilizar	outras	ferramentas	de	contacto	com	os	alunos,	como	a	CLASSDOJO	e	o	ZOOM	(ver	regras	

para	a	utilização	da	videoconferência).	

	

b) 2.º	e	3.º	ciclo	

Através	 da	 plataforma	 MOODLE,	 que	 funciona	 no	 computador,	 telemóvel	 e	 tablet,	 os	 professores	

disponibilizam	aos	alunos,	os	conteúdos	e	ferramentas	que	permitam	acompanhar	a	matéria,	quer	no	que	

diz	 respeito	 à	 planificação	 e	 desenvolvimento	 da	mesma,	 quer	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 avaliação	 e	 auto-

avaliação.	

Sem	 prejuízo	 da	 utilização	 do	 Moodle,	 os	 professores	 podem	 também	 utilizar	 ferramentas	 de	

videoconferência,	 de	 acordo	 com	 as	 regras	 de	 utilização	 da	 videoconferência	 tratadas	 em	 separador	

próprio.	

	

3	–	Alunos	com	apoios	

Estes	 alunos	 continuam	 a	 ser	 seguidos	 pelos	 respectivos	 professores	 de	 apoio,	 através	 das	 mesmas	

plataformas	 já	mencionadas.	 Em	certos	 casos	haverá	um	acompanhamento	 individualizado	que	poderá	

ocorrer	também	através	do	telefone	e	de	videoconferência	(exemplo	dos	ATE).	

	

	

	



	

	

	

4	–	Alunos	sem	possibilidade	de	receber	informação	

Todos	os	alunos	que	não	possuam	forma	de	receber	no	telemóvel,	 tablet	ou	computador	a	 informação	

dos	 respectivos	 professores,	 devem	 contactar	 a	 escola	 por	 email	 ou	 telefone	 para	 se	 encontrar	 uma	

solução	de	envio	dos	materiais	disponibilizados	aos	outros	alunos.	

	

5	–	Política	de	protecção	de	dados	

Esta	 nova	 realidade	 de	 ensino	 através	 dos	 meios	 tecnológicos	 encerra	 considerações	 importantes	

relativamente	 aos	 direitos	 de	 imagem	 e	 protecção	 de	 dados,	 e	 ainda	 à	 garantia	 de	 privacidade	 de	

professores	e	alunos,	pelo	que	se	estabelecem	regras	e	procedimentos	comuns:	

a) Não	é	permitido	gravações	de	aulas	ministradas,	quer	em	directo,	quer	em	diferido.	

b) Os	 vídeos	 enviados	 pelos	 alunos	 aos	 professores	 servem	 apenas	 o	 propósito	 de	 melhorar	 as	

aprendizagens,	pelo	que	não	é	permitido	a	sua	divulgação	a	terceiros.	

c) Não	é	permitida	a	divulgação	pública	de	materiais	que	contenham	dados	pessoais	de	professores	

e/ou	alunos.		

d) Não	é	permitida	a	partilha	de	códigos	de	acesso	às	várias	turmas,	por	alunos	que	não	pertençam	à	

mesma.	

	

6	–	Direitos	e	deveres	dos	alunos	

Durante	 o	 ensino	 à	 distância,	mantêm-se	 inalteráveis	 os	 direitos	 e	 deveres	 dos	 alunos	 consagrados	 no	

regulamento	interno	do	Agrupamento.	

	

7	–	Regras	para	a	utilização	de	sessões	síncronas	e	de	videoconferência	

As	sessões	síncronas	e	de	videoconferência	só	podem	ser	utilizadas	no	tempo	marcado	para	a	disciplina	

no	 horário	 distribuído	 aos	 alunos	 no	 início	 do	 ano	 lectivo,	 com	 as	 alterações	 entretanto	 ocorridas.	 Os	

professores	devem	respeitar	o	tempo	diário	da	disciplina	para	estas	sessões	(50	minutos	para	1	tempo	ou	

100	minutos	para	as	disciplinas	que	têm	2	tempos	seguidos).		

	

	

	



	

	

	

Regras	específicas:	

7.1.	Sessões	síncronas	e/ou	videoconferências	

a)	 Uma	 sessão	 síncrona	 (com	 ou	 sem	 vídeo)	 equivale	 a	 1	 aula	 ou	 qualquer	 outra	 interacção	 entre	

professor	e	aluno(s).	

b)	As	normas	de	funcionamento	de	uma	aula	presencial	mantêm-se	numa	sessão	síncrona.			

c)	Um	aluno	que	perturbe	de	forma	reiterada,	é-lhe	dada	ordem	de	saída	da	sessão,	equivalente	a	uma	

ordem	de	saída	da	sala	de	aula,	com	as	mesmas	consequências.	

d)	 A	 sessão	 síncrona	 equivale	 a	 1	 aula	 pelo	 que	 a	 participação	de	 elementos	 estranhos	 só	 é	 permitida	

após	a	autorização	do	professor.	

e)	Os	alunos	devem	estar	 identificados	pelo	seu	primeiro	e	último	nome	de	forma	a	que	o	professor	os	

identifique	como	seus	alunos.	

f)	No	caso	das	videoconferências,	o	aluno	deve	ter	sempre	o	vídeo	 ligado	e	estar	em	frente	da	câmara,	

para	que	o	professor	possa	controlar	a	sua	participação	na	sessão.	

g)	Os	alunos	devem	desligar	o	microfone	sempre	que	lhes	for	pedido	pelo	professor.	

h)	É	expressamente	proibido	partilhar	o	link	e	a	senha	de	acesso	a	uma	sessão	de	videoconferência.		

	

8	–	Horários	e	assiduidade	

a) Pré-escolar	 e	 1.º	 ciclo	 –	 o	 ensino	 à	 distância	 desenvolve-se	 em	 regime	 fundamentalmente	

assíncrono,	com	a	possibilidade	de,	pontualmente,	se	realizarem	videoconferências	para	aferir	a	

aprendizagem	 e	 estabelecer	 contacto	 visual	 com	 os	 alunos	 e/ou	 encarregados	 de	 educação.	

Assim,	só	há	lugar	à	marcação	de	faltas	quando	o	aluno,	ou	o	seu	encarregado	de	educação,	não	

entra	em	contacto	com	o	professor	titular	durante	1	semana	inteira,	seja	por	email,	whatsapp	ou	

qualquer	outro	meio.	

b) 2.º	 e	 3.º	 ciclo	 –	 o	 ensino	 desenvolve-se	 em	 regime	 fundamentalmente	 assíncrono,	 com	 a	

possibilidade	 de	 momentos	 síncronos,	 via	 plataforma	 Moodle,	 e	 com	 momentos	 de	

videoconferência.	Há	 lugar	 à	 marcação	 de	 falta	 sempre	 que	 o	 aluno	 não	 está	 presente	 numa	

sessão	síncrona	ou	numa	sessão	de	videoconferência.	Não	há	lugar	à	marcação	de	faltas	sempre	

que	a	sessão	é	assíncrona.		

	



	

	

	

Compete	ao	professor	estabelecer	o	necessário	equilíbrio	entre	a	marcação	de	sessões	síncronas,	

assíncronas	 ou	 videoconferência,	 adaptando	 este	 equilíbrio	 às	 possibilidades	 de	 ligação	 dos	

alunos	da	turma.	

As	 sessões	 síncronas	 e	 de	 videoconferência	 só	 podem	 corresponder	 a	metade	 da	 carga	 lectiva	

semanal	 de	 cada	 disciplina.	 (exemplo:	 disciplinas	 com	 4	 tempos	 semanais,	 podem	 realizar	 no	

máximo	 2	 sessões	 síncronas	 ou	 de	 videoconferência).	 No	 caso	 de	 disciplinas	 com	 tempos	

semanais	impares,	o	arredondamento	é	feito	para	cima	(exemplo:	3	tempos	semanais	permite	no	

máximo	2	sessões	síncronas	ou	de	videoconferência).	

As	sessões	síncronas	ou	de	videoconferência	só	podem	ser	realizadas	no	tempo	lectivo	marcado	

no	 horário	 dos	 alunos	 para	 a	 respectiva	 disciplina,	 e	 que	 estava	 em	 vigor	 aquando	 da	

interrupção	do	regime	presencial.	

	

Ligações	úteis	

	

Moodle	–	https://manuelmaia.ccems.pt	

	

	

Lisboa,	2	de	Fevereiro	de	2021	

																																																																																																																							O	Director	

	 												Luís Mocho 


