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Em tempos de dificuldades de aulas presenciais na escola, mas havendo necessidade de dar 

continuidade ao serviço que nos cabe enquanto docentes, importa definir planos e estratégias 

que ajudem a responder aos desafios que temos pela frente. Antes de mais manter os alunos 

ligados à escola e garantir aprendizagens enquadradas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, na perspetiva de uma escola inclusiva que atenda à diversidade de 

condições e situações de isolamento em que os alunos se encontram. Neste sentido importa 

também a manutenção das interações sociais e da criação de estratégias de motivação para a 

realização das tarefas propostas. 
 

Após a aprovação deste plano para o Agrupamento, foi publicado o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, 

de 13 de abril que estabelece algumas orientações a implementar, designadamente no que 

respeita a: 

- Realização das aprendizagens em regime não presencial (artº 2º) 

- Deveres dos alunos em regime não presencial (artº 4º) 

- Atividades docentes em regime não presencial (artº 5º) 

- Avaliação e conclusão do ensino básico (artº 7º) 

 

Entretanto, o Ministério da Educação avançou com uma programação de aulas no ensino a 

distância, #EstudoEmCasa, através de diversos canais, com particular realce para a RTP 

Memória, com aulas em direto (vulgo conhecidas por Telescola). Mas disponibilizou ainda, em 

formato diferido, as aulas transmitidas por este canal televisivo num outro espaço de 

comunicação da RTP, a RTP Play. 

 

Na sequência destas iniciativas, o Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Professor 

Carlos Teixeira, depois de analisar todo este contexto e normativos, decidiu rever o plano de 

ensino a distância inicialmente aprovado, ajustando as medidas organizacionais e pedagógicas 

entretanto tomadas. 
 
 

Assim sendo, e perante a realidade com que nos confrontamos, é indispensável a mobilização 

de  esforços  neste  processo  de  mudança  a  que  não  estávamos  habituados  e  para  o  que 

pedimos a compreensão e colaboração de todos, pois só assim fará sentido o nosso trabalho. 
 

Chegar aos alunos e suas famílias, de forma a que a escola continue a fazer sentido obriga a 

delinear um plano no qual os docentes têm agora o principal papel. Este plano deverá atender 

a alguns procedimentos a ter em atenção. 
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1.  Horários letivos 
 

Atendendo  às  condições  em  que  as  atividades  letivas  irão  decorrer,  são  reformulados os 

horários de forma a que se possa garantir uma componente de contacto direto entre docentes 

e os seus alunos. Uma outra componente para trabalho autónomo e individual dos alunos. 

 

Entendeu o Conselho Pedagógico dar continuidade aos horários inicialmente estabelecidos, 

sendo que, agora, os docentes deverão levar em linha de conta as aulas transmitidas, em 

diferido, através da RTP Play, ajustando-as às respetivas planificações e tarefas a realizar pelos 

alunos, sem contudo deixar de haver um feedback dessa articulação e registando evidências 

desses procedimentos. Esta decisão resulta do facto de a totalidade dos nossos alunos terem 

assegurados os meios de comunicação com os respetivos professores, que, de forma planeada 

e mais atenta, poderão articular o trabalho dos alunos com as vídeoaulas da RTP Play, por haver 

maior flexibilidade na sua gestão, tanto ao nível dos horários como na seleção de conteúdos. 

 
 

1.1. Pré-Escolar 
 

Neste nível de ensino prevê-se a ocupação semanal de 15 horas de trabalho individual por 

parte dos alunos mais o contacto semanal a realizar com os encarregados de educação, à 6ª 

feira. 

 
 

1.2. 1º ciclo 
 

Neste nível de ensino nos 3º e 4º anos prevê-se a ocupação semanal de 15 horas de trabalho 

individual por parte dos alunos, mais duas sessões síncronas com os respetivos professores,  

através da plataforma ZOOM (ligações articuladas com os enc. de educação). O número de 

sessões síncronas pode ser superior, em substituição de sessões assíncronas, de acordo com as 

necessidades e especificidades de cada grupo/turma. 
 

No caso dos 1º e 2º anos, as comunicações entre professores e alunos far-se-ão através dos 

respetivos encarregados de educação, pelas vias de comunicação habitual (telefone, email, 

etc..). Podem ser incluídas sessões síncronas, em substituição de sessões assíncronas, de 

acordo com as necessidades e especificidades de cada grupo/turma e com conhecimento 

prévio dos encarregados de educação. 

 

Os docentes de Educação Especial, que acompanham os alunos com medidas seletivas e 

adicionais, ao abrigo do DL 54/2018, devem articular com os respetivos professores titulares 

de turma o horário das aulas e as atividades a desenvolver. 

 

Os professores das AECs  devem articular com os professores titulares de turma na realização 

de atividades específicas contextualizadas em práticas de ensino mais individualizado, tais 

como, apoio tutorial, apoio individual, apoio técnico na utilização dos computadores e acesso à 

Internet , promoção de tarefas práticas interdisciplinares.    
 

 

Proposta de horário em anexo. - Grelha exemplo 1º ciclo – ANEXO II 
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1.3. 2º e 3º ciclos 

 

Nestes níveis de ensino e de acordo com a carga horária das disciplinas, entende-se como 

necessário garantir diferentes momentos de trabalho como a seguir descrito. 
 

a)   Nas   disciplinas   de   Português   e   Matemática   -   realizar   uma   aula   semanal   em 

comunicação síncrona, deixando para os alunos dois tempos necessários ao seu 

trabalho individual; 
 

b)   Nas disciplinas de História/História e Geografia de Portugal, Ciências Naturais, Ciências 

Físico-Químicas e Línguas estrangeiras – duas horas semanais, incluindo uma hora 

síncrona de quinze em quinze dias; 
 

c) Educação  Visual,  Educação  Tecnológica,  Educação  Musical,  Cidadania  e 

Desenvolvimento/TIC Geografia – uma aula semanal, que inclui uma aula síncrona de 

quinze em quinze dias; 
 

d)   Educação Física – duas horas semanais, que inclui uma aula síncrona de quinze em 

quinze dias; 
 

e)   Expressão Plástica, Expressão Corporal e EMRC - uma aula síncrona de quinze em 

quinze dias. 
 

f)    Realização  de  assembleia  de  turma  –  uma  aula  síncrona  por  semana  com  o(a) 

director(a) de turma; 
 

g)   Os  docentes  de  Educação  Especial,  que  acompanham  os  alunos  com  medidas 

adicionais, ao abrigo do DL 54/2018, devem articular com os respetivos conselhos de 

turma o horário das aulas e as atividades a desenvolver. 
 

Proposta de horário em anexo. Grelha exemplo - 2º e 3º ciclos – ANEXOS III e IV 
 
 
 

2.   Planificações 
 

 
Nos termos do ponto 1 do artº 5º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, no 

âmbito do plano de ensino a distância definido pela escola, o professor titular de turma e os 
professores da turma adaptam, sob coordenação do diretor de turma, o planeamento  e execução 
das atividades letivas ao regime não presencial, incluindo, com as devidas adaptações, as medidas 
de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 
 
As planificações são elaboradas no âmbito de cada departamento curricular, cabendo ao 
respetivo coordenador fazer atender ao estabelecido no parágrafo anterior. 
Aos alunos deverá dar-se a conhecer os planos quinzenais, de forma a que as famílias os possam 
articular com a sua vida familiar, no respeito pelas necessárias aprendizagens dos educandos ao 
seu cuidado. Estes planos devem ser concisos e claros no que respeita às aprendizagens a atingir e 
às atividades a realizar. 
 
As planificações poderão atender aos conteúdos do programa #EstudoEmCasa, por via da RTP 

Play. 
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2.1. Pré-escolar 
 

Planificação semanal e a enviar aos encarregados de educação no final da semana para que 

estes possam organizar os trabalhos da semana seguinte. 

 
 

2.2. 1º ciclo 
 

Planificação semanal e a enviar aos encarregados de educação no final da semana para que 

estes possam organizar os trabalhos da semana seguinte. No caso dos alunos com dificuldades 

acentuadas e fundamentadas na utilização das plataformas digitais, deve ser cumprido o 

estabelecido na alínea d) do ponto 3.5. 

 
 

2.3. 2º e 3ºciclos 
 

a) Cada departamento curricular deverá elaborar planificações quinzenais que atendam 

às novas condições de desenvolvimento do currículo, sendo que, em cada disciplina, se 

deverão ponderar os conteúdos programáticos que respondam às aprendizagens 

essenciais dos alunos. 

b)  No caso dos alunos com dificuldades acentuadas e  fundamentadas na utilização das 

plataformas digitais, deve ser cumprido o estabelecido na alínea d) do ponto 3.5. 

 

 

 
3.    Modelo de ensino a distância que atenda a: 
 

3.1 Ensino mediatizado 
 

a)   O ensino  mediatizado  pressupõe  o  professor  como  um  mediador,  capaz  de  criar 

situações adaptáveis a novas aprendizagens, onde os alunos se assumem como 

protagonistas. 
 

Recursos a  utilizar: 
 

Utilização das tecnologias atualmente disponíveis, seja através do acesso à internet e a 

plataformas educativas e cooperativas, seja através de comunicação telefónica, ou 

ainda através de videoaulas elaboradas pelos próprios docentes, como introdução e 

motivação para novas aprendizagens. 

 

Como referido atrás, desde que contextualizado nas respetivas planificações, os 

docentes poderão fazer uso das aulas transmitidas pela RTP, no âmbito do programa 

#EstudoEmCasa, articulando-as com as aprendizagens a serem desenvolvidas pelos 

alunos. 

 
 

3.2 Estudo individual/independente e/ou cooperativo 
 

a)   Disponibilizar tempos letivos necessários/semanais para que os alunos cumpram com 

as suas tarefas, que serão motivo de diálogo através das sessões por videoconferência. 
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b)   No caso dos alunos alunos com dificuldades acentuadas e  fundamentadas na 

utilização das plataformas digitais, a comunicação será reforçada em suporte de papel, 

com a colaboração intermediária do Município e das Juntas de Freguesia. 

c)   Os alunos podem contactar com os seus colegas para realizar tarefas em grupo e 

partilhar ideias. 

 
 

3.3 Comunicação bidirecional 
 

a)   Sessões de videoconferência através da aplicação ZOOM, para motivação dos alunos, 

esclarecimento de dúvidas, partilha de ideias, apresentação de propostas de trabalho. 

b)   Utilização da plataforma classroom para comunicação, partilha e envio de documentos 

e propostas/realização de atividades. 

c)   Email institucional dos alunos, a partir do início do 3º período. 
d) O recurso a tecnologias digitais deve atender, sempre, aos cuidados a ter com a proteção 

de dados, pelo que devem ser tomadas as necessárias medidas de segurança por todos 
os envolvidos nestas formas de comunicação. 

 

 
3.4 Materiais pedagógicos 

 

Os  materiais  pedagogicamente  estruturados  a  produzir  e  a  sugerir  devem ser  elaborados 

visando: 

a)   A promoção do diálogo, mesmo não presencial.  

b)   Orientações e linguagem claras para os alunos. 

c)   A diversificação de materiais a serem utilizados pelos alunos. 

d)   A motivação da aprendizagem e ampliação de conhecimentos.  

e)   A utilização de vídeos de curta duração (quando for caso disso). 

f) A possibilidade de avaliação de aprendizagem (que os professores deverão ter em 

conta nas respetivas planificações). 
 

3.5 Tarefas a desenvolver pelos alunos 
 

a)   As tarefas a serem desenvolvidas pelos alunos, quando for necessária a sua devolução 

ao professor, deverão recorrer a modelos editáveis em que os alunos possam escrever. 

b)   No 1º ciclo, as tarefas propostas devem prever uma ocupação diária de três horas. 

c)   No caso do 2º e 3º ciclos, as tarefas a serem propostas deverão prever a ocupação dos 

alunos  de  acordo  com  a  planificação  enviada  e  prevista  no  ponto  1.3  deste 

documento. 

d)  No caso dos alunos com dificuldades acentuadas e  fundamentadas na utilização das 

plataformas digitais devem ser cumpridos os seguintes procedimentos: 

I. Os professores elaboram as propostas de atividades e enviam-nas via email 

para os seguintes endereços de acordo com as suas turmas/escolas, 

ensino.distancia.ctx@aecarlosteixeira.net 

EB Prof. Carlos Teixeira – EB de S. Jorge – EB de S. Gens – EB de Quinchães 

ensino.distancia.silvares@aecarlosteixeira.net 

EB de Silvares – EB de S. Clemente – EB de Regadas – EB de Seidões 

II. Os documentos devem conter espaços adequados para que os alunos possam 

escrever. 

mailto:ensino.distancia.ctx@aecarlosteixeira.net
mailto:ensino.distancia.silvares@aecarlosteixeira.net
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III. As  propostas  de  atividades  devem  ser  enviadas,  de  acordo  com  o  ponto 

anterior, até quinta feira para se preparar o processo de entrega aos alunos. 

IV.      A escola imprime e prepara os documentos para serem enviados aos alunos; 

V.      As juntas de freguesia farão a entrega e recolha junto das famílias; 

VI. A  escola  recebe  as  tarefas  realizadas,  digitaliza  e  envia  aos  respetivos 

professores para análise e feedback aos alunos. 

 
  3.6 Alunos com medidas adicionais e seletivas   (ANEXO I) 

 

Os docentes de Educação Especial devem estabelecer contactos com os Diretores de Turma, 

Professores Titulares de Turma ou Educadoras de Infância dos alunos que acompanham, no 

sentido de fornecerem tarefas pedagógicas adequadas ao perfil de cada aluno e apoiarem os 

docentes, numa prática de trabalho colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, na 

definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de forma a consolidar as 

suas aprendizagens. Os meios de comunicação com os alunos serão reforçados através 

de correio eletrónico ou por telefone, enviando-se, com conhecimento ao Diretor de Turma, 

Professores Titulares de Turma ou Educadoras de Infância, as tarefas e atividades propostas, 

assim como a indicação do prazo de entrega das mesmas. Caso esta via não seja 

comprovadamente possível, os docentes deverão fazer chegar à escola os documentos de 

trabalho para serem copiados e enviados aos respetivos alunos. 

 

A EMAEI garante a Implementação de um acompanhamento próximo e sistemático aos alunos 

com medidas adicionais que não têm facilidade na utilização dos meios digitais, de modo a 

garantir a sua participação no currículo e aprendizagem mantendo também a interação social. 

Para tal todos os alunos têm o seu professor de educação especial de referência que o apoia a 

si e à família. 

No caso dos alunos com medidas seletivas, que não têm professor de educação especial a 

prestar-lhe apoio direto, será atribuído um professor de apoio educativo ou de um técnico. 

Definiu-se na EMAEI um elemento de referência para esses alunos. Esse elemento certificar-se-

á junto dos titulares ou diretores de turma, que está a ser dada continuidade à implementação 

das medidas definidas no RTP. 

A EMAEI acompanhará e monitorizará as necessidades das famílias, disponibilizando-se para 

manter com elas um contacto regular à distância, a partir de um trabalho colaborativo escola-

família, tanto na procura de soluções, como na garantia de sintonia e consistência, o mais 

possível, das suas atuações. Em articulação com os diretores de turma e os órgãos de gestão 

da escola, apoia na disponibilização de estratégias para a prestação do suporte e apoio às 

famílias. 

 

Os técnicos do CRI, em articulação com professores titulares/diretores de turma e professores 

de educação especial, mantêm as terapias prestando as orientações específicas a cada família 

e a cada situação específica. Este contacto é feito à distância, utilizando contacto telefónico 

e/ou plataforma ZOOM.  

 

4. Biblioteca Escolar – Apoio no ensino a distância 

Os professores bibliotecários devem apoiar os docentes e os alunos na organização de tarefas e 
mobilizar recursos pedagógicos digitais que contribuam como complemento para as 
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aprendizagens nas diversas disciplinas. Os blogues das bibliotecas disponibilizarão informação 
atualizada às atividades educativas. 
 
 

5. Recursos tecnológicos - computadores 

 

O Agrupamento disponibilizará aos alunos sinalizados pelos professores e diretores de turma, 

mediante a assinatura de um termo de responsabilidade pelos respetivos encarregados de 

educação, equipamentos informáticos que permitam manter os alunos ligados às atividades 

escolares. Da parte da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia há o compromisso de 

colaborar neste plano com a disponibilização de equipamentos que garantam as ligações online 

através da internet.  

Os equipamentos, a título de empréstimo, deverão ser devolvidos ao Agrupamento após o 

términus do ano letivo. 

 

 

6. Registos de assiduidade dos professores, de sumários das aulas e de conteúdos ministrados 

 

Os professores dos diferentes níveis e ensino ficam obrigados a registar, diariamente, os 

respetivos sumários em aplicação própria, online, criada para substituir os registos realizados, 

em regime presencial, na aplicação electrónica “Sumários” ou nos livros de ponto, pelo que esta 

determinação deve ser cumprida. 

A falta de registo dos respetivos sumários implica a marcação de falta ao respetivo docente.  

Na hora da disciplina, marcada no horário da turma, o professor deverá estar disponível para 

possíveis contactos  aluno/professor, utilizando as ferramentas disponíveis. É obrigação de cada 

docente fazer registo diário dos sumários através do referido questionário, disponibilizado para 

o efeito, pelo Agrupamento. Os docentes que não tenham atividades com os alunos devem 

também, diariamente, responder ao  questionário.  

 

 

7. Assiduidade e participação dos alunos 

 

Conforme o estabelecido no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, compete ao 

professor: 

2 — (…) Recolher evidências da participação dos alunos, tendo em conta as estratégias, os 
recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 
3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os professores elaboram um registo semanal 
dos conteúdos ministrados, das sessões síncronas e assíncronas realizadas e de outros trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos. 

 

Conforme o descrito no ponto 5 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, 

compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as regras 

de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela escola 

e por cada aluno, garantindo-se também, no contexto de ensino não presencial, o cumprimento 

da escolaridade obrigatória. 
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Assim, os docentes deverão fazer o registo de assiduidade dos alunos tanto nas aulas síncronas 

como nas assíncronas, pelo que deverão recorrer a instrumentos que permitam efetuar tal 

verificação da presença (o que poderá ser feito através da plataforma classroom, por exemplo). 

Estes registos deverão ser feitos na aplicação de registo diário dos sumários para as aulas 

síncronas e na ficha de cada professor para controlo interno, nas aulas assíncronas. 

Compete aos professores recolher evidências da participação dos alunos, tendo em conta as 
estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 
Os docentes da Educação pré-escolar, deverão fazer chegar semanalmente ao respetivo 
coordenador de departamento as evidências/registos referenciados, cabendo a este elaborar 
um relatório das atividades realizadas, a apresentar no Conselho Pedagógico.  
No caso dos docentes do 1º ciclo, o relatório semanal deve ser enviado ao respetivo 
coordenador de ano de escolaridade, para coordenação e articulação entre os docentes.  
Nos caso dos docentes dos 2º e 3º ciclos, o relatório semanal deve ser enviado ao respetivo 
diretor de turma, para coordenação e articulação entre os docentes do conselho de turma, os 
alunos e as famílias. Nas reuniões de departamento faz-se a síntese desta informação para 
apresentar no Conselho Pedagógico. 

 

 

 

8. Avaliação dos alunos 

 

O artigo 7º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, refere que: 

 

1 — Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico geral, dos cursos artísticos 

especializados e de outras ofertas formativas e educativas, apenas é considerada a avaliação 

interna. 

2 — As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 

3.º período, no âmbito do plano de ensino a distância, sem prejuízo do juízo globalizante sobre 

as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

3 — Os alunos ficam dispensados da realização de provas finais de ciclo, nos casos em que a 

respetiva realização se encontre prevista apenas para efeitos de prosseguimento de estudos. 

 

Assim, cabe a cada docente fazer o registo das evidências dos trabalhos realizados pelos alunos, 

bem como das aprendizagens essenciais alcançadas, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, privilegiando-se aqui a avaliação formativa. 

 

 

9. Alunos em regime de acolhimento, abrangidos pelo disposto no Decreto-Lei nº 10-A/2020, 

de 13 de março e na Portaria n.º 82/2020, de 29 de março. 

 

Conforme o estabelecido no artigo 10º do Decreto-Lei nº 10-A/2020, a escola sede do 

Agrupamento é a escola de referência para acolhimento dos filhos ou outros dependentes a 

cargo dos profissionais de serviços essenciais regulados por estes normativos. 
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10. Acompanhamento e monitorização 
 

a)   Criação de uma equipa de formação para implementação da plataforma classroom 

junto dos docentes, para que possam ser propostas e aplicadas algumas das atividades 

a serem planificadas pelos departamentos curriculares. 

b)   Esta equipa será composta pelos seguintes professores: 

a.   António Alves 

b.   Arcanjo Gonçalves  

c.   Ivone Silva 

d.   Rosário Oliveira  

e.   Sandra Lídia 

f.    Sandra Pinheiro 

c) Criação de uma equipa para acompanhar o decurso das atividades e os trabalhos 

desenvolvidos pelos professores e alunos e do acompanhamento feito pelos 

professores titulares (pré-escolar e 1º ciclo) e diretores de turma (2º e 3ºciclos) junto 

dos respetivos alunos. 

d)   Esta monitorização será feita quinzenalmente. 

e)   A  equipa  de  acompanhamento  e  monitorização  será  constituída  pelos  seguintes 

elementos: 

    1 membro da Direção do Agrupamento 

    1 Representante do Conselho Pedagógico 

    1 Representante da Equipa de Avaliação Interna 

    1 Representante da EMAEI 

    1 Representante dos serviços administrativos do Agrupamento 

    1 Coordenadora do Conselho Geral de Alunos 

    1 Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
f) Equipa de apoio técnico e cibersegurança 

Foi constituída uma equipa técnica para prestar apoio aos professores e alunos na 
utilização das plataformas digitais e divulgação de recomendações com os cuidados 
a ter nas redes digitais. 
Esta equipa é constituída pelos seguintes docentes: 

 Rosário Oliveira 

 Nuno Barros 
 

11.   Mobilização da comunidade 
 

11.1.Câmara Municipal / Juntas de Freguesia 
 

Serão contactos privilegiados para fazer chegar aos alunos os materiais pedagógicos 

(suporte físico) e devolver à escola os trabalhos complementares realizados, quando 

necessário, por parte dos alunos com dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos 

adequados à sua situação. 
 

11.2.Associação de Pais 
 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação colaborará no levantamento de 

necessidades junto das famílias do Agrupamento e colaborará no acompanhamento das 

famílias para implementação das medidas a serem propostas pelo Agrupamento. 
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12. Divulgação do Plano de Ensino a Distância 
 
Este plano será divulgado à comunidade educativa através da página eletrónica do 
Agrupamento. 

 
 
 
 
 
Revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico, em reunião realizada em 29 de abril de 2020 

 
 
 
 
O Presidente do Conselho Pedagógico 
 
 
 
 
 
Jorge Machado 
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Anexo I 

EMAEI - PLANO E@D 

Após análise das Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação 

Inclusiva na modalidade de E@D, a EMAEI do Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira elaborou o plano 

que aqui se apresenta e onde constam os procedimentos encetados de acordo com os quatro eixos de ação 

prioritários no contexto atual. 

Eixo 1- Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa 

 Garantir a continuidade do acompanhamento dos alunos pelos técnicos do CRI. 

Os técnicos do CRI, em articulação com professores titulares/diretores de turma e professores de educação 

especial, mantêm as terapias prestando as orientações específicas a cada família e a cada situação específica. Este 

contacto é feito à distância, utilizando contacto telefónico e/ou plataforma ZOOM.  

 

 Articulação entre professores de educação especial e professores titulares/diretores de turma. 

Articulação entre professores titulares e diretores de turma de alunos com medidas seletivas (1º ciclo) e medidas 

adicionais (1º e 2º ciclo) e os professores de educação especial visa, através de momentos de trabalho conjunto, a 

adaptação de materiais/atividades a fim de apoiar o desenvolvimento de competências, utilizando as plataformas 

de ensino e aprendizagem e os canais de comunicação que a escola/agrupamento definiu, garantindo práticas 

inclusivas. 

 Aconselhamento aos docentes sobre estratégias e materiais passíveis de utilização e planificação de 

trabalho individualizado e diferenciado por parte dos docentes de educação especial e técnicos do CRI, enviando 

atividades aos alunos por mail ou pela junta de freguesia, de forma a assegurar que a comunicação e os recursos 

utilizados sejam acessíveis a todos e vão de encontro às necessidades específicas de cada um. 

Eixo 2 – Continuidade da implementação/ Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

 A EMAEI garante a monitorização da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem aplicadas no 2º 

e 3º é garantida através do envio por email das fichas nominais a todos os titulares/diretores de turma e 

preenchidas em reunião de conselho de turma. Posteriormente a EMAEI recolhe as referidas fichas via email e 

analisa os dados recolhidos. Face a essa monitorização, alterará se necessário ou manterá as medidas que estão a 

surtir o efeito desejado. Realizar-se-ão as reuniões da EMAEI via Zoom. 

 

 A EMAEI garante a Implementação de um acompanhamento próximo e sistemático aos alunos com 

medidas adicionais que não têm acesso a meios digitais ou que não têm facilidade no uso dos mesmos, de modo a 

garantir a sua participação no currículo e aprendizagem mantendo também a interação social. Para tal todos os 

alunos têm o seu professor de educação especial de referência que o apoia a si e à família. 

No caso dos alunos com medidas seletivas, que não têm professor de educação especial a prestar-lhe apoio 

direto, será atribuído um professor de apoio educativo ou de um técnico. Definiu-se na EMAEI um elemento de 
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referência para esses alunos. Esse elemento certificar-se-á junto dos titulares ou diretores de turma, que está a ser 

dada continuidade à implementação das medidas definidas no RTP. 

 

Eixo 3- Apoio às famílias no processo de adaptação à modalidade de E@D 

Em particular na situação de crise atual, a EMAEI deve acompanhar e monitorizar as necessidades das 

famílias, disponibilizando-se para manter com elas um contacto regular à distância, a partir de um trabalho 

colaborativo escola-família, tanto na procura de soluções, como na garantia de sintonia e consistência, o mais 

possível, das suas atuações. Em articulação com os diretores de turma e os órgãos de gestão da escola, apoiamos na 

disponibilização de estratégias para a prestação do suporte e apoio às famílias. 

 Apoio Psicológico e Aconselhamento, garantido pelo SPO 

É natural que os alunos e suas famílias se deparem com sentimentos de medo, ansiedade e frustração, que 

sintam dificuldade em adaptar-se e integrar todas as alterações provocadas pela situação de isolamento, a mudança 

das rotinas, o corte da convivência presencial com os amigos, as novas modalidades de ensino/aprendizagem e a 

incerteza face ao futuro. Estes fatores de stresse podem desencadear alterações ao nível do comportamento, do 

humor, do sono, da alimentação ou ainda alterações ao nível da motivação e desempenho escolar. O apoio 

psicológico e o aconselhamento poderão ser particularmente importantes nesta fase como forma de promover o 

bem-estar e a saúde psicológica, assim como uma resposta mais adaptativa à situação, apoiando a regulação das 

emoções e dos afetos, e mobilizando os recursos pessoais e as experiências anteriores positivas das crianças ou dos 

jovens para minorar ou ultrapassar as dificuldades que estão a sentir. Este apoio pode ser prestado de forma 

individual ou através dos pais e/ou na sua presença. 

 Através da divulgação de estratégias psicoeducativas pretendemos ajudar as famílias na gestão de novas 

rotinas, a conciliação de teletrabalho com as atividades escolares e apoio ao estudo e a interação com as 

crianças/jovens, de forma a manter a previsibilidade e consistência, e a promover a autonomia e responsabilidade 

dos filhos face ao estudo e às tarefas domésticas ( KIT de sobrevivência para os pais / Estudar em Tempo de 

Pandemia). 

Eixo 4- Articulação com diversos serviços da comunidade. 

 Disponibilização da psicóloga do Agrupamento para colaborar com a autarquia no atendimento psicológico 

telefónico em tempo de pandemia, disponibilizado pela autarquia aos cidadãos da cidade.  

 Articulação com a Equipa Local de Intervenção Precoce relativamente ao processo de transição de contexto 

(1º ano,1º CEB) das crianças por eles apoiadas e que pretendem frequentar o nosso Agrupamento no próximo ano 

letivo de modo a que a EMAEI prepare a sua receção no próximo ano letivo em função das suas especificidades.  

 

Fafe, 23 de abril de 2020 

 

A coordenadora da EMAEI 

___________________________________________ 

(Sofia Mendes) 



6 

 

 

 
ANEXO II 

 

GRELHA 1.º CICLO 
 
 

PLANIFICAÇÃO SEMANAL DATURMA: 

Exemplo de Planificação das Áreas Disciplinares: Semana 1 
 

Hora 
Segunda-feira 

Dia:      /     /   

Terça-feira 
Dia:      /     /   

Quarta-feira 
Dia:      /     /   

Quinta-feira 
Dia:      /     /   

Sexta-feira 
Dia:      /     /   

 

09.30 – 10.20 
 

PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 
 

PORTUGUÊS 
 

ESTUDO MEIO 
 

MATEMÁTICA 

 

10.30 – 11.20 
 

PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 
 

PORTUGUÊS 
 

ESTUDO MEIO 
 

MATEMÁTICA 

 

11.30 – 12.20 
 

EDUC. ARTÍSTICA 
 

ED. FÍSICA 
 

EDUC. ARTÍSTICA 
 

APOIO ESTUDO 
 

OF. COMPLEMENTAR 

EXEMPLO 
 

Nota: Quando fôr possível marcar uma aula síncrona/semanal (3.º e 4.º anos). 
 

A indicação das aulas assíncronas serve APENAS de orientação com a adequada flexibilização 
 

Quando a disciplina está colorida significa que é uma aula síncrona.



GRELHA 2.º CICLO 

Nota:  A indicação das aulas assíncronas serve APENAS de orientação com a adequada flexibilização 
Quando a disciplina está colorida significa que é uma aula síncrona. 
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ANEXO III 

 

PLANIFICAÇÃO QUINZENAL DATURMA: 

Exemplo de Planificação das Áreas Disciplinares: Semana 2 
 

Hora 
Segunda-feira 

Dia:      /     /   

Terça-feira 
Dia:      /     /   

Quarta-feira 
Dia:      /     /   

Quinta-feira 
Dia:      /     /   

Sexta-feira 
Dia:      /     /   

 

09.30 – 10.20 
 

PORTUGUÊS 
 

HGP 
 

MATEMÁTICA 
 

INGLÊS 
 

 

10.30 – 11.20 
 

MATEMÁTICA 
 

ED. TECNOLÓGICA 
  

HGP 
 

PORTUGUÊS 

 

11.30 – 12.20 
 

INGLÊS 
 

CIÊNCIAS NAT 
 

PORTUGUÊS 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

DT/Alunos 

 

14.30 – 15.20 
 

EMRC 
 

ED. VISUAL 
 

TIC/Cidad 
 

EDM 
 

MATEMÁTICA 

 

15.30 – 16.20 
   

ED. FÍSICA 
  

ED. FÍSICA 

 

 

PLANIFICAÇÃO QUINZENAL DATURMA: 

Exemplo de Planificação das Áreas Disciplinares: Semana 1 
 

Hora 
Segunda-feira 

Dia:      /     /   

Terça-feira 
Dia:      /     /   

Quarta-feira 
Dia:      /     /   

Quinta-feira 
Dia:      /     /   

Sexta-feira 
Dia:      /     /   

 

09.30 – 10.20 
 

PORTUGUÊS 
 

HGP 
 

MATEMÁTICA 
 

INGLÊS 
 

 

10.30 – 11.20 
 

MATEMÁTICA 
 

ED. TECNOLÓGICA 
  

HGP 
 

PORTUGUÊS 

 

11.30 – 12.20 
 

INGLÊS 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

PORTUGUÊS 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

DT/Alunos 

 

14.30 – 15.20 
 

EXP PLAST/EXP CORPORAL 
 

ED. VISUAL 
 

TIC/Cidad 
 

EDM 
 

MATEMÁTICA 

 

15.30 – 16.20 
   

ED. FÍSICA 
  

ED. FÍSICA 

- EXEMPLO -



Nota:  A indicação das aulas assíncronas serve APENAS de orientação com a adequada flexibilização 
Quando a disciplina está colorida significa que é uma aula síncrona. 
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GRELHA 3.º CICLO 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 

PLANIFICAÇÃO QUINZENAL DATURMA: 

Exemplo de Planificação das Áreas Disciplinares: Semana 2 
 

Hora 
Segunda-feira 

Dia:      /     /   

Terça-feira 
Dia:      /     /   

Quarta-feira 
Dia:      /     /   

Quinta-feira 
Dia:      /     /   

Sexta-feira 
Dia:      /     /   

 

09.30 – 10.20 
 

PORTUGUÊS 
 

FRANCÊS/ESPANHOL 
 

MATEMÁTICA 
 

INGLÊS 
 

CIÊNCIAS FQ 

 

10.30 – 11.20 
 

MATEMÁTICA 
 

CIÊNCIAS FQ 
  

HISTÓRIA 
 

PORTUGUÊS 

 

11.30 – 12.20 
 

INGLÊS 
 

GEOGRAFIA 
 

PORTUGUÊS 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

DT/Alunos 

 

14.30 – 15.20 
 

HISTÓRIA 
 

ED. VISUAL 
 

TIC/Cidad 
 

FRANCÊS/ESPANHOL 
 

MATEMÁTICA 

 

15.30 – 16.20 
 

EMRC 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

ED. FÍSICA 
  

ED. FÍSICA 

 

 

PLANIFICAÇÃO QUINZENAL DATURMA: 

Exemplo de Planificação das Áreas Disciplinares: Semana 1 
 

Hora 
Segunda-feira 

Dia:      /     /   

Terça-feira 
Dia:      /     /   

Quarta-feira 
Dia:      /     /   

Quinta-feira 
Dia:      /     /   

Sexta-feira 
Dia:      /     /   

 

09.30 – 10.20 
 

PORTUGUÊS 
 

FRANCÊS/ESPANHOL 
 

MATEMÁTICA 
 

INGLÊS 
 

CIÊNCIAS FQ 

 

10.30 – 11.20 
 

MATEMÁTICA 
 

CIÊNCIAS FQ 
  

HISTÓRIA 
 

PORTUGUÊS 

 

11.30 – 12.20 
 

INGLÊS 
 

GEOGRAFIA 
 

PORTUGUÊS 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

DT/Alunos 

 

14.30 – 15.20 
 

HISTÓRIA 
 

ED. VISUAL 
 

TIC/Cidad 
 

FRANCÊS/ESPANHOL 
 

MATEMÁTICA 

 

15.30 – 16.20 
 

EXP PLÁSTICA 
 

CIÊNCIAS NAT. 
 

ED. FÍSICA 
  

ED. FÍSICA 

EXEMPLO  
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