
Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Plano E@D 
	

De acordo com a legislação em vigor, o Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do 

Neiva definiu o seu Plano E@D (Plano de Ensino à Distância).  Neste documento 

descrevem-se sumariamente as medidas e estratégias a adotar no agrupamento. 

 

1. Educação Pré-escolar 
As aprendizagens são desenvolvidas através da modalidade de ensino não presencial, 

através do envio da planificação semanal das atividades a todos os Pais/encarregados 

de educação. No início de cada semana, a educadora titular de grupo enviará uma grelha 

com propostas de atividades. De forma opcional e caso se justifique, pode cada 

Educadora articular com os conteúdos sugeridos pelas emissões da RTP2, 

“#ESTUDOEMCASA. 

2. Ensino Básico  
a) O desenvolvimento do currículo nesta modalidade E@D prossegue os mesmos 

princípios, visão, valores e áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e do Projeto Educativo do Agrupamento; 

b) A referência curricular são as aprendizagens essenciais dos 1.º, 2.º e 3.º CEB, 

devendo ser considerados os domínios definidos como obrigatórios de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

c) Segundo as orientações definidas pela DGE, as atividades escolares a realizar 

pelos alunos deverão ter em conta uma perspetiva de desenvolvimento de 

competências e de trabalho multi e interdisciplinar. 

2.1. Primeiro ciclo  
O modelo de aprendizagem à distância, no ensino básico, terá duas componentes uma 

assíncrona e outra síncrona. 

A. Componente assíncrona 
a) Nas atividades assíncronas, o professor define o trabalho individual do aluno 

que deve prever todas as componentes do currículo assim como as AEC. No 

final, o professor dará feedback aos alunos da avaliação formativa da 

realização destas tarefas; 

b) A coordenação e supervisão do cumprimento deste plano pelos alunos é 

efetuado através de um dos momentos das atividades síncronas;  
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c) As tarefas assíncronas podem recorrer ao manual escolar, a materiais que a 

generalidade dos alunos tenha em casa ou a outras aplicações que estejam 

disponíveis online como a “Escola Virtual”; ou às emissões 

“#ESTUDOEMCASA” para que os alunos sem conectividade e/ou 

equipamento (ainda que pontualmente) possam beneficiar das aprendizagens 

aí disponibilizadas, independentemente de outras utilizações que possam ser 

feitas pelos docentes.  

d) Todas estas tarefas devem permitir o desenvolvimento das aprendizagens 

essenciais previstas para a respetiva disciplina/ano de escolaridade.	

 

Devem ter em consideração a seguinte programação:  

Horário    2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

9.00- 
9.30 

Português- 
1º e 2º anos 

Estudo do 
Meio e 

Cidadania- 
1º/2º anos 

Português- 
1º/2º anos 

Estudo do 
Meio- 
1º/2º 
anos 

Matemática
- 1º/2º anos 

9.40-
10.10 

Hora da 
leitura-

1º/2ºanos 

Educação 
Artística- 

todos anos 

Matemática
-1º/2ºanos 

Educação 
Artística- 

Todos 

Educação 
Física- 

1º/2º anos 

10.20-
10.50 

Português- 
3º/4ºanos 

Estudo do 
Meio e 

Cidadania- 
3º/4º anos 

Português- 
3º/4º anos 

Hora da 
Leitura- 

3º/4º 
anos 

Inglês- 
3º/4º anos 

11.00-
11.30 

Matemática 

3º/4º anos 

Educação 
Física- 

3º/4º anos 

Matemática
-3º/4ºanos 

Estudo do 
Meio- 
3º/4º 
anos 

 

● “Estes alunos continuam a pertencer às suas turmas de origem, devendo prever-se 
forma de os outros alunos manterem contacto, através do envio de mensagens, de 
textos coletivos ou qualquer outro meio de combate ao isolamento social agravado 
pela impossibilidade de haver conectividade. Nesta medida, os professores titulares 
assegurarão um contacto regular com os alunos pelos meio disponíveis, 
acompanhando o seu bem estar e o desenvolvimento das suas aprendizagens.”( 9 
PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS QUE 
RECORREM AO #EstudoEmCasa)	
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B. Componente síncrona 
a) As atividades síncronas ocorrem em dois momentos por semana, utilizando o 

“Google Meet”, para orientação educativa dos alunos no desenvolvimento das 

aprendizagens das várias áreas disciplinares, bem como o esclarecimento de 

dúvidas; 

b) Nas atividades síncronas devem, os professores Titulares, professor da Educação 

Especial, professor do Par Pedagógico, auxiliar os alunos na promoção da 

autonomia, no desenvolvimento da capacidade de investigação e ainda a 

capacidade de autorregulação do seu trabalho, sugerindo exemplos de o 

organizarem;  

c) Propõem-se a seguinte calendarização para as atividades síncronas, que não 

devem ultrapassar os 30 min: 

 

Horário 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

Manhã 11. 30h 

1º anos 

11.30h 

2º ano 

9.00h 

3º ano 

11.30h 

1º ano 

9.00h 

4ºano 

Tarde 14.30h 

3º ano 

14.30h 

Inglês-4º 
ano 

14.30h 

4º ano 

14.30h 

2º ano 

14.30h 

Inglês- 3º 
ano 

 

2.2.   2º e 3º Ciclos 
Operacionalização: 
a) No novo horário semanal da turma, cada professor tem disponível tempo síncrono 

com os alunos de forma a monitorizar as tarefas realizadas, esclarecer dúvidas, 

apresentar novas atividades, apresentar conteúdos, etc., assegurando o 

estabelecimento de rotinas e promovendo mais segurança nos alunos.  

b) Os alunos que revelam maiores dificuldades de aprendizagem poderão beneficiar, 

noutro horário, de atividades síncronas de apoio individual para a realização das 

tarefas pelos docentes de apoio, pelos docentes assessores e coadjuvantes, em 

coordenação com o DT e o docente da disciplina. 

c) Para os alunos que beneficiam de RTP, o diretor de turma e os docentes das 

diferentes disciplinas contarão com a colaboração do docente da educação especial, 
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o qual poderá, caso se verifique necessário, estabelecer contactos diretos com o 

aluno ou o respetivo encarregado de educação pelo meio mais adequado. 

d) Os alunos que beneficiam de terapia da fala, no âmbito do CRI, deverão continuar a 

beneficiar deste serviço em horário a articular entre o diretor de turma, o docente da 

educação especial e o encarregado de educação. 

 

2.2.1 Monitorização, avaliação e comunicação do trabalho realizado 
pelos alunos, ao longo de todo o processo:  

a) O não cumprimento de tarefas é registado no GIAE, que facilita o acesso do encarregado 

de educação e do diretor de turma; 

b) A avaliação das tarefas deve ser feita para os alunos e encarregados de educação, na 

Classroom. 

3. O agrupamento constituiu equipas de trabalho que sustentam o trabalho 

a realizar durante este período. Entre elas a Equipa de Apoio a alunos que 

recebem conteúdos exclusivamente pela TV. 
 

4. Estratégias e circuitos de comunicação 
	
 No sentido de uniformizar procedimentos, o agrupamento privilegia os seguintes circuitos 
de comunicação: 

 

Email 
institucional
/ Chat email 

Classroom 
/Fórum 

classroom 
GIAE 

Google 
Drive 

Google 
Reunião Telefone 

 
CTT 

Professores / alunos x x x  x  x 

DT /alunos x x   x  x 

Educadores/ 
encarregados de 
educação. 

x   x 

 

x 

x 

DT / Enc. educação x  x   x x 

Professores / Enc. 
educação 

x  x  
 

x 
x 
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No caso dos alunos que não possuem meios tecnológicos e em que haja necessidade de 

recorrer aos CTT, compete ao Encarregado de Educação o envio dos trabalhos realizados 

pelo seu educando para a escola. 

 
5. Regulação Geral do Plano 
No presente plano salvaguarda-se o estabelecido na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

(Estatuto do Aluno e da ética Escolar), conjugado com o previsto no Regulamento Interno 

do Agrupamento. Cumprem-se o postulado nos direitos e deveres dos alunos e dos 

respetivos encarregados de educação. São ainda de cumprir as orientações definidas na 

utilização dos meios tecnológicos através do acesso à internet em vigor no contexto escolar, 

estendendo-se assim aos contextos individuais de cada aluno. As sessões síncronas com 

utilização de videoconferência têm de ser realizadas através do Google Meet.  
5.1 Os alunos: 

a) Desde que tenham equipamento tecnológico e acesso à internet, são obrigados 

ao dever de assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas; 

b) São igualmente obrigados ao cumprimento das atividades propostas nos tempos 

definidos para as sessões assíncronas; 

c) Sempre que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre 

impossibilitado de participar nas sessões síncronas, a escola enviará o material 

utilizado nestas sessões pelos meios já definidos. 

5.2 Os Encarregados de Educação: 
a) O encarregado de educação assume especiais responsabilidades no 

desenvolvimento do processo educativo da criança/ aluno; 

b) Cabe ao encarregado de educação garantir: 

a. A presença do aluno nos tempos definidos para as sessões síncronas; 

b. A participação do aluno no desenvolvimento das atividades de trabalho 

orientado e autónomo; 

c. A realização de sessões assíncronas, nomeadamente a visualização das 

sessões de #EstudoEmCasa (TV), de acordo com as orientações prestadas 

pelo docente titular da turma ou o Diretor de Turma constantes no plano de 

trabalho; 
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d. Articular e dar conhecimento à educadora do trabalho realizado pela 

criança, bem como das suas dúvidas e dificuldades.  

1. Links úteis: 
● Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva: 

https://www.aemourerneiva.com/ 

● Apoio escolas:  

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

● A Biblioteca escolar no plano E@D: 

https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2546&fileName=A5.pdf  

● Biblioteca escolar Digital: 

https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2532&fileName=bibliotecaEscolar.pdf 


