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1. Introdução 

  

Os tempos de contingência que vivemos levaram a um ensino de emergência que 

trouxe inúmeros exemplos de sucesso, mas também acentuou algumas desigualdades. 

Em alguns casos, não foram alcançadas as aprendizagens desejáveis e, em outros 

casos, essas aprendizagens não foram suficientemente consolidadas. Além disso, em 

toda a comunidade escolar fazem-se sentir algumas sequelas das vivências dos últimos 

meses, e o chamado novo normal tem contornos que exigem a todos uma enorme 

flexibilidade e uma resiliência infindável. 

A mochila de alunos e professores, assim como de assistentes operacionais e técnicos, 

está mais cheia e pesada do que nunca e procura-se um equilíbrio que está 

constantemente ameaçado. 

As medidas desenhadas no plano que se segue pretendem criar/garantir as condições 

necessárias para que todos se sintam mais seguros neste sistema que é a Escola e 

implicam toda a comunidade educativa, de modo a que todos se sintam engajados no 

seu sucesso. 

As medidas implementadas decorrem das orientações emanadas até ao momento pela 

tutela e pela Direção Geral de Saúde e têm por fundamento os documentos 

curriculares – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais (AE) e 

Programas –, bem como a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D / 2020, de 20 

de julho. 

De acordo com as orientações existentes, o regime normal é o presencial, aquele em 

que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos 

e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local. Os 

restantes regimes previstos, misto e não presencial, serão aplicados em função da 

evolução da situação epidemiológica da pandemia. No caso de alunos em isolamento 

profilático, as atividades letivas serão proporcionadas através do ensino a distância. 

 

Em todos os regimes, os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade, nas 

aulas ou nas sessões síncronas, e de realização das atividades propostas, nos termos e 

prazos acordados com os respetivos docentes. 

Eventuais passagens para um regime diferente do presencial serão dadas a conhecer 

através do Diretor de Turma, mediante indicação da Autoridade de Saúde.  
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2- Capítulo I - Gestão Organizacional, Curricular e Pedagógica  

 

É fundamental, mas, como sabemos, muito difícil, que todos conheçam as regras de 

atuação e as novas formas de socialização (novo normal) dentro da Escola para que os 

sentimentos de segurança e bem-estar estejam presentes para todos e se estabeleça um 

clima propício ao sucesso escolar. São feitas novas exigências a todos os 

intervenientes, alunos, professores e assistentes, que devem sentir-se seguros, e parte 

de uma comunidade que comunga dos mesmos objetivos. 

Todas as estruturas da Escola se voltam, então, para a integração e apoio aos alunos ao 

longo do ano letivo. Procuram-se mecanismos de auxílio e adaptação, que lhes 

permitam acompanhar as atividades letivas nos vários cenários possíveis, e 

supervisiona-se o trabalho realizado no âmbito das várias medidas de apoio descritas 

no presente plano. A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) 

constitui-se como um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, 

acompanhando todo o processo. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação, apoiando estes esforços, disponibilizam um 

horário de atendimento presencial e a distância, cujos contactos serão previamente 

agendados e articulados entre as Técnicas do SPO, alunos e encarregados de educação. 

Acolhimento 

Dado que, no presente ano letivo, os contactos próximos devem ser evitados, é 

privilegiado o circuito digital, sempre que possível, para a transmissão das 

informações Assim, os encarregados de educação receberam, por e-mail, os horários 

dos seus educandos e um conjunto de informações enviadas pelos Professores 

Titulares/Educadoras/ Diretores de Turma, substituindo-se, desta forma, as reuniões 

presenciais com os encarregados de educação. Estas reuniões realizaram-se, no 

entanto, por videoconferência entre o fim de setembro e o início do mês de outubro. 

Para que a escola em regime presencial possa funcionar com a maior normalidade 

possível, é muito importante o envolvimento de todos, principalmente, os 

encarregados de educação, a Direção, os professores, os assistentes, os alunos e as 

autoridades de saúde local. 

No dia 16 de setembro, dia da receção aos alunos, os encarregados de educação 

deixaram os seus educandos à entrada da escola. Os alunos do pré-escolar foram aí 

recebidos por assistentes operacionais, que os acompanharam à sala onde se 

encontraram com a educadora. No caso dos alunos a frequentar a escola pela primeira 

vez, alunos e encarregados de educação foram recebidos no átrio da escola.  
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Todos os encarregados de educação foram informados das novas regras a aplicar no 

presente ano letivo para todos os ciclos de ensino e da existência do Plano de 

Contingência disponível na página do agrupamento, no separador documentos. 

Foi distribuído a cada aluno a partir do 2º ciclo, no dia 16, um Kit com 3 máscaras 

reutilizáveis para serem usadas durante o primeiro período. Professores e assistentes 

também receberam um Kit. Todos foram informados de que a entrada na escola 

passou a só ser possível com o uso de máscara, que deverá estar sempre limpa. Os 

alunos foram alertados para a importância de terem uma bolsinha para guardar a 

máscara em períodos em que não está a ser a utilizada, por exemplo, para comer ou 

nas aulas de educação física. 

À entrada de cada escola, um assistente operacional desinfeta as mãos de cada aluno, 

assim como de qualquer pessoa que entre na escola, com uma solução alcoólica. 

Cada turma ficou afeta à sua sala, só trocando de sala para aulas específicas, como, 

por exemplo, educação física ou TIC. 

A livre circulação dos alunos no recinto escolar está sujeita a grandes restrições: 

devem sempre respeitar os espaços que lhe estão atribuídos e os circuitos assinalados 

no chão e cumprir as indicações dos assistentes operacionais. 

 No Bufete, atendendo a todas as normas de higiene e de distanciamento físico o 

período de espera prevê-se prolongado, pelo que os alunos foram aconselhados a 

trazerem lanche de casa. 

Na cantina, considerando a obrigatoriedade de distanciamento de 2 metros entre os 

alunos, foi ajustado o período de almoço que passou a iniciar-se às 11:45 e 

prolongar-se até 14:30, obedecendo a um cronograma de entradas divulgado às 

turmas. 

É muito importante os alunos fazerem-se acompanhar de todo o material que 

necessitam para não haver troca ou empréstimo de canetas, livros, lápis, borrachas, 

entre outros. 

Foi solicitado aos encarregados de educação que, em caso de sinal de doença (tosse, 

febre, mal-estar), não trouxessem os seus educandos para a escola, reforçando-se o 

dever de, nessa situação, contactarem a linha de saúde 24. 

No caso dos alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), as 

diretrizes foram as mesmas que as do ensino diurno.  

Em relação ao Centro Qualifica, definiu-se que os contactos são preferencialmente 

presenciais, mas realizam-se também através do e-mail e telefone, tal como sempre foi 

feito. As reuniões mensais da equipa técnica serão presenciais e os júris de certificação 
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poderão realizar-se na modalidade presencial ou por videoconferência, consoante a 

situação pandémica no momento. 

 

Horários 

Atendendo à atual situação de pandemia, os horários tiveram de ser ajustados às novas 

realidades de cada escola. No ensino pré-escolar, foram ajustadas as rotinas diárias. 

No 1º ciclo procedeu-se ao desfasamento do horário de almoço por ano/turma. Na 

Escola Básica de Bom Nome, considerando o elevado número de alunos, procedeu-se 

também ao desfasamento das entradas e saídas dos alunos. No 2º, 3º ciclo e secundário 

a mancha horária mantem-se muito semelhante à de anos anteriores, dado que as 

tipologias das escolas permitem manter os alunos separados durante os intervalos nos 

espaços exteriores. Nesta decisão pesou também o facto de se reconhecer que a 

paragem por alguns minutos é benéfica em termos pedagógicos. Como os docentes 

destes ciclos de ensino lecionam a várias turmas, considerou-se pouco benéfico, e até 

criando entropia, o desfasamento dos horários. 

        Pré-escolar 

 2ªfeira 
 

3ªfeira 
 

4ªfeira 
 

5ªfeira 
 

6ªfeira 

07.30 

09.00 
Prolongamento (Associação de Pais) 

Atividades de animação e de apoio à família 

09.00 

09.30  

Acolhimento 

 
 

Acolhimento 

 
 

Acolhimento 

 
 

Acolhimento 

 
 

Acolhimento 

 

09.30 

10.00  

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 

10.00 

11.00 

Preparar para 

lanche/ Recreio  
Preparar para 

lanche/ Recreio  
Preparar para 

lanche/Recreio  
Preparar para 

lanche/Recreio  
Preparar para 

lanche/Recreio 

11.00 

11.30  

Trabalho com o 

grupo  
Trabalho com o 

grupo  
Trabalho com o 

grupo  
Trabalho com o 

grupo  
Trabalho com o 

grupo 

11.30  

12.00   

Preparar para 

almoço 
 

Preparar para 

almoço 
 

Preparar para 

almoço 
 

Preparar para 

almoço 
 

Preparar para 

almoço 

12.00  

13.30 
 

Almoço/Recreio 

 

 

 

Almoço/Recreio  

 

Almoço/Recreio  

 

Almoço/Recreio  

 

Almoço/Recreio 

13.30 

13.35 

Acolhimento 
 

Acolhimento 
 

Acolhimento 
 

Acolhimento 
 

Acolhimento 

13.35 

15.10 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo 
 

Trabalho com o 

grupo  
 

Trabalho com o 

grupo 

15.10 

15.30 

Saída/Preparar 

para o lanche 
 

Saída/Preparar 

para o lanche 
 

Saída/Preparar 

para o lanche 
 

Saída/Preparar 

para o lanche 
 

Saída/Preparar 

para o lanche 

15.30 

18.30 
Lanche/Prolongamento (Associação de Pais) 

Atividades de animação e de apoio à família  
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     1º ciclo  

EB Bom Nome EB1 S. Tomé 

1º e 2º ano 3º e 4º ano 1º I, 2º J, 3º L 3º K, 4º M, 4º M 

Prolongamento: 07:30 - 08:45 (CAF- 1º ciclo) 

8:45 -10:20 09:00 -11:00 09:00 -10:20 09:00 -11:00 

Intervalo:  

10:20-10:50 

Intervalo:  

11:00 -11:30 

Intervalo:  

10:20 -10:50 

Intervalo:  

11:00 -11:30 

10:50 – 12:00 11:30 – 13:00 10:50 – 12:00 11:30 – 13:00 

Almoço:  

12:00 -13:30 

Almoço:  

13:00 -14:30 

Almoço:  

12:00 -13:30 

Almoço:  

13:00 -14:30 

13:30-15:15 14:30-15:30 13:30-15:30 14:30-15:30 

(Total: 5h30) (Total: 5h30) (Total: 5h30) (Total: 5h30) 

AEC’s: 16:00 -17:00 

Clubes: 17:00 – 17:30 

Prolongamento: 17:30 - 18:30 (CAF- 1º ciclo) 

 

2º, 3º ciclo e secundário 
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Medidas de Apoio 

Apresentamos, a seguir, alguns dos programas existentes no AEDAH que suportam os vários intervenientes no contexto escolar e criam espaço 

para o apoio e a interajuda.  

   Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 

Ano letivo 2020/2021 
Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário 

  
Apoio educativo:  

 
 

Projeto Fénix:  
 matemática 5º e 6º ano 

(dinâmica que passa pela 
criação de um ninho de 
desenvolvimento) 

Desdobramento de: 
 1 tempo na disciplina de português e 

inglês no 7º ano 
 

Apoios para preparação de exames 
nacionais: (carecem de inscrição nos serviços 
administrativos) 
 1 tempo por turma: biologia e geologia; 

físico-química; geografia; Macs; economia; 
espanhol de 11º ano 

 1 tempo/ano: filosofia 11º ano  
 1 tempo por turma: matemática, história e 

português do 12º ano 
 

Desdobramento de  
 1 tempo a inglês com 

português (fomentar a 
comunicação oral)- 6º ano 

Apoio de: (carecem de inscrição nos 
serviços administrativos) 
 1 tempo a matemática de 8º e 9º por 

turma 
 1 tempo a português de 9º ano por 

turma 
Oferta Complementar:  
 1 tempo por turma a 

Oficina experimental  

 

Complemento à Educação 
Artística:  
 1 tempo por turma a 
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Movimento e drama   
 
Apoio tutorial específico: 
Grupos formados por 10 alunos que se enquadrem nos normativos que legislam este apoio 

Coadjuvação  
 Na educação artística 

 

Sala de Estudo:  
 Espaço que se pretende que seja um ambiente educativo diferente daquele a que o aluno está habituado a viver nas áreas 

curriculares disciplinares, aproveitando o seu tempo livre de forma construtiva e enriquecedora 
 

Semear Ciência: 
 Os docentes codinamizam atividades experimentais nas escolas para o ensino básico incluindo o 1.º ciclo  

 
 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário 

 Projeto Milage: App Aprender+Milage Esta app é uma ferramenta de apoio aos alunos na resolução autónoma de fichas de 
exercícios e de apoio ao professor na gestão do seu tempo na sala de aula, na medida em que este não tem de resolver na sala de 
aula os exercícios que constam nas fichas integradas na app MILAGE Aprender+. Não se limita à matemática. O agrupamento assinará 
um Protocolo com a Universidade do Algarve. 
 

 Plataforma SIMA: Sistema Interativo de Monitorização das Aprendizagens (SIMA). Plataforma e aplicação desenvolvidas pelo Centro 
de Competência Entre Mar e Serra em parceria com a ERTE da DGE, aplicação para redes locais, a instalar no computador do 
professor, sem necessidade de instalação de aplicações nos dispositivos móveis utilizados pelos alunos (tablets, smartphones ou 
computadores portáteis) e que dispensa o acesso à Internet, assim como Plataforma ligada à internet com as mesmas 
potencialidades no âmbito da avaliação formativa. 
 

Projeto de Mentoria  “ Apoio no grupo de pares”- com objetivo de estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação dos alunos. Este programa identifica os 
alunos que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento 
de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares. 
 

Feedback - O Retorno que traz resultados: Segundo Ausubel (1968), a informação dada no feedback interage com o conhecimento prévio, promovendo a 
aprendizagem. Por meio do feedback, os participantes têm conhecimento de como devem comportar-se, interagir, dizer, raciocinar e realizar algo num determinado 
ambiente para conseguir atingir os objetivos propostos. Por intermédio do feedback é possível potencializar comportamentos e, assim, estimular a aprendizagem, 
sendo, portanto, uma ferramenta para orientar e estimular o recetor a refletir sobre suas respostas ou ações. 
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Colaborar para aprender - Iniciativa que tem como objetivo o desenvolvimento profissional dos professores envolvendo-os em atividades de observação mútua de 
aulas e de reflexão sobre as suas práticas. 
 

Supervisão - Iniciativa que visa a observação de aulas pelos delegados/coordenadores dos mesmos grupos disciplinares/departamentos para melhoria de práticas 
pedagógicas 
 

Trabalho colaborativo- Iniciativa que pretende fomentar o trabalho cooperativo e colaborativo entre os docentes. 
Projeto Maia – Projeto de monitorização e acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. 
 Equipa Multidisciplinar - Desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de suporte mais adequadas a cada aluno, assim como no 
acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação. 
Orientação e acompanhamento escolar – Visa a orientação vocacional e ao acompanhamento dos alunos para melhor integração na escola temos o gabinete de 
psicologia 
Clubes - Teatro, Música, Artes; Eco escolas; Proteção civil; saúde 
Desporto escolar e atividade interna- Futsal, escalada, expressões rítmicas e expressivas e andebol.  
Atividades lúdico-pedagógicas- Orientação; Ténis de mesa 
Estes clubes pretendem incentivar o gosto pela escola e ocupam os alunos durante ausências de professores. A Biblioteca proporciona um espaço com professores 
para receber alunos em caso de necessidade por ausência de professor. Na escola de Bom Nome, em caso de ausência de professor, os alunos ficam com a professora 
do apoio. 
Projetos  e Atividades-  Constam no Plano anual de atividades.   
Olimpíadas - Biologia; Física; Química; Geografia; Filosofia, Matemática  
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    Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, no âmbito 

da promoção do sucesso e inclusão educativos 

 O agrupamento candidatou-se ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário, que se enquadra nas medidas de apoio ao acompanhamento dos alunos 

no regresso às aulas presenciais, com dois projetos: “Interromper ciclos de exclusão- 

para uma gestão positiva dos conflitos”- Ensino Básico e “Artes e Cultura - 

oportunidades adicionais dos jovens brilharem”. Com a aprovação da candidatura 

tornou-se possível contratar dois técnicos (com meio horário cada), para a sua 

concretização. 

 

Plano de formação de docentes e não docentes 

A formação contínua é um processo fundamental para uma mudança de metodologias, 

rotinas, atitudes e comportamentos do pessoal docente e não docente viabilizando uma 

melhoria da qualidade da Educação 

Para conhecer melhor as necessidades que os docentes identificam (entre outras 

finalidades), foi aplicado um inquérito, durante o mês de julho de 2020, através de um 

formulário da Google Drive. Constatou-se que muitos apontam necessidade de 

formação na área das ferramentas e plataformas digitais, assim como no ensino a 

distância em geral. Outros ainda apontam para a necessidade de formação contínua na 

área da avaliação dos alunos, particularmente a distância, e diversificação de 

instrumentos, assim como na elaboração de rubricas de avaliação. Alguns docentes 

referem a formação na área das ciências (no sentido do desenvolvimento de práticas 

experimentais com as crianças) e muitos apontam a necessidade de formação em áreas 

específicas da docência. 

Para responder às necessidades identificadas, no CFAE de que faz parte (Sebastião da 

Gama), o agrupamento desenhou o plano já a ser implementado, que poderá ser 

ajustado sempre que necessário e possível. 

A formação contínua do pessoal não docente prossegue os objetivos estabelecidos no 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, e, de acordo com o n.º 3 do artigo 

30.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, pretende ainda garantir: Melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; Aquisição de capacidades e 

competências que favoreçam a construção da autonomia das escolas, dos 

agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos educativos; Promoção da carreira 

dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e pessoal. A formação 

está dividida em 5 áreas e 13 domínios. Atendendo às circunstâncias atuais tem todo o 

sentido apostar no domínio da Saúde, Higiene e Segurança. 
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3- Capítulo II - Plano de atuação para a recuperação das 

aprendizagens 

Não foram apenas as aprendizagens de âmbito cognitivo que foram comprometidas. 

Em alguns casos, também as aprendizagens relacionais e atitudinais sofreram com a 

situação do confinamento. Recuperar nesse âmbito é também importante, ao mesmo 

tempo que se preparam todos os intervenientes para o chamado “novo normal”. 

Relembram-se as aprendizagens básicas de solidariedade e empatia e, paralelamente, 

ensinam-se e reforçam-se as regras do distanciamento social, da etiqueta respiratória 

e da higienização dos espaços e das mãos. Desde cartazes a vídeos, passando até pela 

intervenção do SPO, dos diretores de turma, professores e assistentes, trabalham-se 

as atitudes e  procura-se a interiorização da ideia de que “todos cuidamos de todos”. 

Em relação às aprendizagens, os professores (em reuniões de grupo de recrutamento) 

no exercício do seu direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha 

dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios 

auxiliares de ensino mais adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos 

programas e pelas orientações emanadas pela tutela através do documento 

“orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens”, definiram as 

estratégias para identificar e recuperar as aprendizagens do ano letivo anterior. Para a 

monitorização de todo o processo foi elaborado e aplicado um inquérito por 

questionário que poderá ser consultado no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdzwOq2ilamkZr9WxWRQ-

E12e8V96-QmqMvh2y69sHJGFMmg/viewform?usp=sf_link 

Responderam ao questionário 152 docentes de todos os grupos de recrutamento. 

Diagnóstico 

Quando se perguntou se tinham realizado o diagnóstico em relação às aprendizagens 

que os alunos deveriam ter adquirido no período de confinamento, 83,7% dos 

respondentes disseram que sim e apenas 16,3% responderam que não, conforme o 

gráfico 1. 

Gráfico 1: Respostas à questão nº 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdzwOq2ilamkZr9WxWRQ-E12e8V96-QmqMvh2y69sHJGFMmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdzwOq2ilamkZr9WxWRQ-E12e8V96-QmqMvh2y69sHJGFMmg/viewform?usp=sf_link
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Os que responderam “não” à questão nº 2 apresentaram as seguintes razões: 

 Terem turmas de 1º ano do 1º ciclo; 

 Terem disciplinas que são lecionadas pela 1ª vez; 

 Serem módulos novos que não se relacionam com os anteriores; 

 Terem crianças do ensino pré-escolar onde trabalhar novamente a adaptação 

à escola foi o mais importante; 

 Terem disciplinas do 1º ano de um ciclo de ensino; 

 O diagnóstico será efetuado quando lecionarem conteúdos relacionados com 

os abordados no período de confinamento. 

Aos docentes que indicaram que procederam ao diagnóstico foi-lhes perguntado de 

que forma o fizeram, conforme o gráfico 2. 

Gráfico 2: respostas à questão nº 3 

Pela análise do gráfico verificamos que 43,8 % dos inquiridos dizem ter utilizado 

fichas de trabalho com conteúdos do ano anterior. Também foram utilizados 

questionários orais durante as aulas e 18 % dos respondentes indicaram outras 

formas, tais como: Quizz, fichas de revisão do manual escolar, bateria de testes, 

testes de condição física, trabalhos de expressão, exercícios escritos, trabalhos 

práticos, práticas experimentais e trabalhos artísticos. 

 

Estratégias 

Na questão nº 5 foi perguntado aos professores se procederam à recuperação dos 

conteúdos anteriores. Pelas respostas explanadas no gráfico 3 verificamos que 71,2% 

dos docentes procederam à recuperação dos conteúdos e 28% responderam que não.  
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Gráfico 3: respostas à questão nº 5 

Os docentes que responderam “não” à questão nº 5 apresentaram as seguintes razões: 

 A recuperação será efetuada ao longo do ano letivo; 

 Terem alunos do ensino pré-escolar, onde trabalhar a adaptação à escola e a 

reorganização do espaço escolar é mais importante neste contexto; 

 Terem disciplinas de iniciação. 

Aos docentes que responderam “sim” à questão nº 5 foi-lhes perguntado como 

procederam para efetuar a recuperação das aprendizagens anteriores. 

Gráfico 4: respostas à questão nº 7 

 

Pela análise do gráfico 4 verificamos que 57,3% dos docentes dizem que a 

recuperação das aprendizagens do ano letivo anterior será efetuada ao longo de todo 

este ano lectivo. 28,2% responderam que utilizaram as primeiras cinco semanas para 

a recuperação das aprendizagens anteriores. 8,5% dos respondentes dizem ter usado 

as primeiras cinco semanas para a recuperação das aprendizagens, recorrendo à carga 

horária da disciplina e também às horas destinadas a reforço curricular. 2,6 % dos 

respondentes dizem ter utilizado apenas as horas de reforço curricular para a 

recuperação das aprendizagens. Há ainda 3,4% dos inquiridos que responderam 
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“outra”, mencionando que, apesar de terem procedido à recuperação de 

aprendizagens nas primeiras cinco semanas, também o vão fazer ao longo do ano 

letivo. 

 

Gráfico 5: respostas à questão nº 9  

Em relação às estratégias usadas para a recuperação das aprendizagens, verificamos 

no gráfico 5 que a exposição dos conteúdos tem sido o mais usado. No entanto, 

48,6% dos inquiridos diz usar o manual escolar e 52,1% as fichas de trabalho e 

exercícios. Os docentes que mencionaram que recorrem a outras estratégias 

apontaram como exemplo as seguintes: disponibilização de conteúdos informativos 

na classroom, atividades experimentais, vídeos, quizz, questões orais e utilização da 

escola virtual. 

Pelas respostas à questão nº 11, expostas no gráfico 6, verificamos que tem sido 

prática dos professores darem feedback aos seus alunos acerca das suas 

aprendizagens. Esse feedback tem sido dado através de comentários orais, 

comentários escritos e até mesmo através de uma classificação (gráfico 7). 

Gráfico 6: respostas à questão nº 11 
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Gráfico 7: respostas à questão nº 12 

 

4-  Capítulo III - Plano de desenvolvimento das aprendizagens a 

distância 

No caso de termos como única opção o ensino a distância, o que acontece com os  

alunos que se encontram em isolamento profilático/teste positivo à COVID-19 

assintomático ou ligeiros ou que apresentaram declaração médica como 

pertencentes a grupos de risco e, por isso, estão impedidos do regime presencial,  

torna-se necessário que todos os atores educativos se envolvam, de forma a darmos 

continuidade ao processo de ensino aprendizagem. Como temos de chegar a todos, é 

necessário seguirmos estratégias comuns de atuação, tendo por base o que foi 

recolhido com a monitorização do ensino a distância no anterior ano letivo. 

Partindo das aprendizagens realizadas no ano letivo transato com o E@D entendeu-se 

útil a elaboração de dois guiões para as sessões síncronas (em ppt e gravado também 

como vídeo), um para alunos, outro para professores. Os vídeos podem ser 

encontrados em 

 https://youtu.be/ibfsr8I9qv0 (Guião professores)  

 

https://youtu.be/O4333uh8kec  (Guião alunos) 

https://youtu.be/ibfsr8I9qv0
https://youtu.be/O4333uh8kec
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 Circuito de comunicação 
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O diretor de turma/professor titular/educadora, à semelhança do ano anterior, 

desempenha a função central ao nível da articulação entre os professores da turma e os 

alunos, competindo-lhe: 

- Organizar o trabalho semanal da sua turma, no caso do ensino secundário, e 

quinzenal, nos restantes ciclos; 

- Distribuir aos alunos o cronograma de trabalho e garantir o contacto com os 

encarregados de educação. 

Cada professor preenche o cronograma semanal/quinzenal com as tarefas para a sua 

disciplina, que será dado a conhecer a alunos e encarregados de educação. 

Esta organização deverá ser partilhada com os Coordenadores dos Diretores de Turma 

no 2º, 3º ciclos e secundário, com o Coordenador do Conselho de Docentes, no 1º 

ciclo, e com a Coordenadora de Departamento, no pré-escolar, na Google DRIVE, na 

pasta do Plano de turma. Esta informação também é partilhada com a Diretora do 

Agrupamento. 

Modelo adotado 

Para os alunos que se encontram em isolamento ou impedidos de frequentar a escola, 

por pertencerem a grupos de risco, é importante possibilitar-lhes a continuidade do 

contacto com a turma e com as atividades letivas. Assim, os alunos continuarão a 

participar nas aulas por videoconferência. No caso de os alunos não disporem de 

computador, o agrupamento cede este equipamento a título de empréstimo, bem como 

dispositivos de internet, com a colaboração da Câmara Municipal de Santo Tirso. Para 

as tarefas de âmbito individual é utilizada a plataforma Google Classroom. É 

importante que as e-atividades sejam motivadoras para os alunos, incutindo-lhes um 

espírito de pesquisa de informação, de experiências várias, de múltiplas perspetivas, 

que elimine o gap (espaço) entre professores e alunos. 

Este modelo implica muita organização, muita colaboração, muita interação, muito 

feedback aos alunos, que devem receber palavras de incentivo e motivação, pois a 

desmotivação e o alheamento, já que não há contacto face a face, pode ocorrer com 

alguma facilidade. A comunicação escrita deve ser clara, simples e inequívoca, com 

orientações precisas e breves. O uso de emojis e outros ícones pode ajudar a 

transmitir emoções e sentimentos quando não há o contacto face a face.  

 

Procedimentos de avaliação 

O Despacho n.º 8553-A/2020 prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio 

educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, 

devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de 
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assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma. 

Os encarregados de educação assumem a responsabilidade de assegurar a realização 

das atividades previstas durante a vigência da declaração médica que atesta a condição 

de saúde, e aceitar o plano de desenvolvimento das aprendizagens do seu educando.  

A escola planifica as atividades previstas, enviando pelo meio combinado com os 

encarregados de educação o plano (quinzenal ou semanal) de aprendizagens. No caso 

dos alunos abrangidos pelo Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 

116/2019, de 13 de setembro, no plano é também feita a análise dos aspetos relevantes 

da semana/quinzena, através de contacto com os encarregados de educação. Para cada 

um destes alunos podem ser mobilizadas uma ou mais medidas seletivas e/ou 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, na modalidade E@D (ensino a 

distância), considerando as suas necessidades e potencialidades, durante o período de 

ausência da escola. 

O mesmo é aplicado aos alunos que se encontrem em confinamento ou isolamento 

profilático. 

A classificação a atribuir aos alunos que se encontrem nestas situações rege-se pelos 

critérios de avaliação disponibilizados na página do agrupamento. 

5- Considerações finais 

Este documento será atualizado sempre que necessário em função das necessidades e 

do evoluir da situação de pandemia. 

Pretendemos que neste tempo de atuação ninguém fique de fora, quer nas 

aprendizagens quer nas questões de socialização e integração. 

Apesar de todos os constrangimentos, entendemos que esta época de mudança 

também traz a aquisição de novos saberes e novas competências que nos tornam mais 

preparados para enfrentar futuros próximos e mais exigentes. 

 

Aprovado em reunião do Conselho geral do dia 6 de novembro de 2020 


