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Plano do Ensino à Distância ( E@D) 

 

Este plano para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) na Escola Secundária Dr. 

Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz, estabelece um conjunto de orientações a implementar a 

partir do 3.º período letivo, com o objetivo de garantir que todos os alunos continuam a 

aprender no presente contexto, de acordo com a realidade da nossa Escola, assim como o 

caminho já feito até ao momento e que foi o nosso ponto de partida, no sentido de encontrar as 

respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

 

A - Identificação das condições técnicas dos alunos e docentes 

 Acesso à rede (computador / tablet / smartphone); (em cada turma foi verificado, pelo 

respetivo DT, se todos os alunos têm acesso à rede); 

 Qualidade da ligação à internet; (em cada turma foi verificado, pelo respetivo DT, se 

todos os alunos têm acesso à rede); 

 Após o levantamento das situações de acesso à rede e qualidade da ligação à internet 

por parte dos DT, estes enviaram ao Diretor o balanço efetuado; foram também 

identificados os docentes com problemas de ligação à rede; 

 Os DT vão enviar aos elementos do CT a lista dos alunos que não têm computador e / 

ou acesso à Internet (salvaguardando o dever de sigilo); 

 Indicar a(s) plataforma(s) de aprendizagem que cada professor irá utilizar com os seus 

alunos: Google Meet (obrigatória para as sessões síncronas) Moodle; Google 

Classroom; outra – desde que já a tenha utilizado em situações anteriores e de que os 

respectivos alunos conheçam o funcionamento; 

 Identificação dos docentes que têm necessidade de ajuda para aplicação de alguma 

ferramenta digital ou outro problema relacionado com acesso de rede; 

 Serão realizadas sessões de esclarecimento, por departamento, aos docentes com 

mais dificuldades nas novas tecnologias. 
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B- Modelo de E@D 

 A mancha semanal das disciplinas / turmas deverá ser respeitada. Deve privilegiar-se o 

trabalho assíncrono baseado na realização de atividades propostas, tendo por base o 

manual escolar e materiais/ recursos fornecidos e/ou outros a pesquisar pelo aluno, de 

acordo com a planificação feita por cada departamento; 

 A articulação curricular mantem-se no horário previsto para cada departamento; 

 Serão realizadas sessões síncronas com as turmas; 

 A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a do Google Meet, sendo o convite para 

as videoconferências enviado para o e-mail institucional dos alunos, por parte dos 

professores. 

 Limitar as sessões síncronas ao essencial: 1 sessão por semana nas disciplinas até 3 

tempos semanais, 1 a 2 sessões por semana nas disciplinas com 4 a 5 tempos semanais e 2 

a 3 sessões semanais nas disciplinas com mais de 5 tempos semanais. Estas sessões não 

podem exceder os 45 minutos. No caso do 3º ciclo as sessões, sempre que possível, não 

devem coincidir com o horário de #EstudoEmCasa. Casos excecionais serão tratados 

também excecionalmente. 

 O calendário das sessões síncronas deve ser enviado para o e-mail institucional dos alunos 

até à 6ª feira anterior. 

 Os apoios de educação especial devem manter-se nos horários previstos, devendo também 

ser agendadas sessões síncronas para os mesmos. Para os restantes alunos 

acompanhados por estes professores, será disponibilizado, através do DT, o contacto de e-

mail dos mesmos, para que possam esclarecer eventuais dúvidas dos alunos. 

 Os Serviços de Psicologia e Orientação devem disponibilizar um contacto via e-mail, através 

do qual serão dadas informações e agendados atendimentos à distância, nas situações em 

que seja necessário e adequado. As marcações síncronas, no que diz respeito ao apoio 

psicológico, têm de ser previamente articuladas entre a psicóloga escolar, os alunos e 

respetivos encarregados de educação. Deve ficar salvaguardado o respeito integral pelo 

Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses. 
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O E@D deve desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, para: 

• Orientação educativa dos alunos (por exemplo, o que se pretende com cada tarefa, quais as 

páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem 

pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho); 

• Os tempos não letivos, nomeadamente, de apoios (ARA), substituições, clubes, direção de 

instalações, entre outros devem ser utilizados para reforço e esclarecimento de dúvidas dos 

próprios alunos (incluindo os de ARA), bem como reforço do tempo de direção de turma; 

• Evitar a sobrecarga do trabalho. Privilegiar a realização de atividades colaborativas em pares 

ou em grupos (ajuda a esbater o sentimento de isolamento à distância e pode proporcionar 

ajuda aos alunos com mais dificuldades); 

• Dar feedback formativo frequente aos alunos, cumprindo com o horário semanal dos alunos; 

• Diversificar os instrumentos de avaliação formativa (projetos; questionários de correção 

automática ...); 

• Os docentes devem sumariar no programa INOVAR as atividades não presenciais 

desenvolvidas (síncronas e assíncronas), bem como registar as ausências dos alunos às aulas 

síncronas, assinalando-as no Programa Inovar como “FM” (Falta de Material”); 

 Cada departamento disciplinar deverá enviar ao Diretor a planificação do 3.º período, 

reajustada ao plano de E@D; esta planificação deverá indicar as sessões síncronas que cada 

disciplina/ ano de escolaridade irá estabelecer com a(s) turma(s), os instrumentos de 

avaliação formativa e a utilização de plataformas complementares, com vista a um reforço 

das aprendizagens, abrindo espaço à melhoria do desempenho dos alunos no 3º período. 

 

C – Equipa de apoio tecnológico 

 

A equipa é constituída pelos docentes de Informática e da equipa PTE.  

 

 Esta equipa continuará a disponibilizar-se para esclarecimento de dúvidas e / ou 

realização de alguma formação que for considerada necessária por um grupo de 

docentes; 
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 Deverão ser enviadas para a equipa de apoio tecnológico as boas práticas entretanto 

aplicadas e que poderão ser partilhadas com a restante comunidade educativa. 

D - Equipa de monitorização 

 

A equipa é constituída pelo Diretor, Subdiretora e Adjuntas. 

Esta equipa reunirá com os diferentes intervenientes neste processo sempre que entender 

necessário.   

 

Nota 

 
Este plano de E@D dadas as circunstâncias é dinâmico, de melhoria constante, pelo que 

poderá sofrer alterações no decorrer do tempo e de acordo com as novas orientações. 
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De acordo com a legislação em vigor e seguindo as orientações do SINASE e do POCH: 

A carga horária modular em falta em cada ano do Curso Profissional de Informática – 

Sistemas, deverá ser cumprida na modalidade de E@D (regime de aulas não 

presenciais) e releva para efeitos de certificação do curso. 

Em cada disciplina, haverá uma componente síncrona e uma componente assíncrona. 

Na segunda, deverão continuar a ser utilizadas as plataformas de e_Learn 

habitualmente utilizadas nos Cursos Profissionais (Moodle, Classroom, Schoology, ou 

outra). 

A distribuição dos tempos síncronos e assíncronos segue as mesmas regras 

estabelecidas no Plano de Ensino à Distância da Escola. 

Dadas as características específicas da avaliação modular por disciplina, esta é 

independente de resultados obtidos em módulos antecedentes, por isso, ela deve ser 

efetiva e privilegiar estratégias formativas/sumativas, utilizar plataformas 

complementares e instrumentos de avaliação adequados às circunstâncias de exceção, 

que reflitam efetivamente as aprendizagens dos alunos. 

Os tempos previstos no horário para Apoios e Reforço das Aprendizagens (ARA) 

continuarão a funcionar, também em moldes de E@D, tendo em conta que há alunos 

com módulos em atraso. 

Os alunos mantêm o dever de assiduidade de 90% da carga horária, de acordo com as 

regras estabelecidas no Regulamento dos Cursos Profissionais e legislação em vigor. No 

entanto, há que ter em consideração e gerir de forma adequada, eventuais 

constrangimentos que possam condicionar a sua frequência. 

Todas as situações diagnosticadas de alunos com falta ou avaria de equipamento 

informático (computador e/ou Internet) estão a ser colmatadas pela escola em 

articulação com a Câmara Municipal. 

A título excecional, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um 

conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil profissional associado à 

respetiva qualificação, a desenvolver em condições similares às do contexto real de 

trabalho (Art 16º da Portaria 235-A/2018 – ponto 3). 

Nos anos terminais dos ciclos formativos das ofertas profissionalizantes de nível 

secundário, a formação em contexto de trabalho (FCT), prevista nas matrizes 

curriculares dos respetivos cursos, pode ser realizada através de prática simulada 

(Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020). 



No caso dos alunos que se encontram no 3º ano do seu ciclo formativo, a escola 

dinamiza um trabalho pedagógico que contribua para o alcance dos objetivos definidos 

na respetiva formação. Assim, foram já propostos vários projetos de aprendizagem e 

desenvolvimento de software, pelo Grupo de Informática e pela Associação Nacional de 

Professores de Informática (ANPRI), que serão supervisionados pelo orientador das 

Provas de Aptidão Profissional (PAP) e articulados com as entidades de acolhimento. 

Estes projetos serão alvo de uma apresentação em moldes de prática simulada. 

O desenvolvimento das atividades decorrentes desse trabalho releva para efeitos de 

carga horária da FCT e poderá complementar o desenvolvimento da PAP.  

No 3º ano do Curso Profissional, as Provas de Aptidão Profissional (PAP), poderão vir a 

ser realizadas através de meios não presenciais, competindo à escola, no âmbito da sua 

autonomia, organizar os procedimentos mais adequados para o efeito (Artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 14-G/2020). 

Para os alunos a frequentarem o 2.º ano do Curso Profissional, poder-se-ão reajustar as 

horas da FCT previstas para o corrente e próximo anos letivos, de forma a procurar 

cumprir o plano de formação. 
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