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1. Introdução 
 
Tendo por base o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória o Agrupamento 

de Escolas de Vagos definiu o plano estratégico do ensino à distância (E@D) para 

implementar no início do 3.º período, do ano letivo de 2019/2020. Este Plano será 

atualizado sempre que se justificar. O plano abrange todos os níveis de educação e 

ensino tendo em conta a especificidade do nosso agrupamento. Para a sua construção 

foi solicitado o contributo de todos os departamentos curriculares. Foi ainda tido em 

conta as estratégias e o trabalho já realizado nas duas últimas semanas do 2.º período. 

 

2. As estratégias já implementadas 
 

Quando em 12 de março o Governo decretou a suspensão das atividades letivas e não 

letivas a partir do dia 16 de março, rapidamente foram implementadas várias 

estratégias: 

 

a) Reforçar o papel do diretor de turma na articulação com os docentes do conselho 

de turma e na ligação entre os alunos e os Encarregados de Educação; 

b) Envolvimento do conselho de turma na construção de um plano de trabalho 

semanal para todas as turmas; 

c) Envolvimento dos docentes da educação pré escolar e do 1.º ciclo no contato e 

partilha de atividades com as famílias e com as crianças; 

d) Levantamento dos alunos que não tinham computador nem ligação à internet; 

e) Empréstimo aos alunos de computadores portáteis do Agrupamento; 

f) Articulação com o município sobre a resposta a dar aos alunos sem 

computadores e ligação à internet. 

 

3. Gestão e liderança 
 
A gestão e liderança tem um papel fundamental em todo o processo educativo. Também 

a este autores é exigida uma adaptação e cada vez mais o trabalho em rede de partilha 

é fundamental para dar apoio permanente perante as dificuldades surgidas. Para este 

plano estabelecemos a seguinte rede. 
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4. Comunicação 
4.1 – Meios de Comunicação 
 
Para todas a comunicação devem ser efetuadas utilizando os seguintes canais: 

 

a) Docentes  

 

Comunicação assíncrona: 

I) Página eletrónica do Agrupamento  



II) e-mail institucional/Moodle do AEV 

III) Construção/partilha de documentos “Google Drive” 

IV) Escola Virtual 

 

Comunicação síncronas  

a) Hangouts/Zoom 

4.2-Circuito de Comunicação 
 

 No ensino pré-escolar e 1.º ciclo devem ser os responsáveis da turma a estabelecer o 

contato com os alunos/Encarregados de educação. 

 
Na educação pré-escolar: 

I) Diariamente, cada educador envia para o seu grupo as tarefas definidas no 

plano semanal de acordo com o meio mais adequado para chegar ao máximo 

de crianças. 

II)  As crianças/pais, darão feedback pelo meio que lhes for mais acessível. 

Alguns pais não têm facilidade em dar resposta ou menos ainda em enviar 

resultados das tarefas. 

 

No 1º ciclo 

 
I) Será criada uma Sala de Aula Virtual no Moodle do Agrupamento dinamizada 

pelo professor titular de turma espaço privilegiado de partilha e 

comunicação, onde os alunos de cada turma se registarão e entrarão em 

contacto com os seus professores e colegas; 

II) As Salas de Sala Virtual terão espaços para colocação de dúvidas, debates e 

apresentação dos produtos de aprendizagem dos trabalhos realizados; 

III) As ligações síncronas serão efetuadas através do Google Meet; 

IV) Cada professor poderá ser auxiliado pelos professores de apoio e PSE/EE para 

o ajudar na contextualização, planificação e diversificação dos trabalhos de 

acordo com as características/perfis das turmas; 



V) No início da semana (ou na sexta-feira da parte da tarde), o professor titular 

coloca na sua Sala Virtual o plano de trabalho semanal (Plano 1, …), 

convidando os alunos a ler, a apresentar dúvidas, expectativas e produtos a 

apresentar nessa semana; 

VI) Em cada semana haverá espaço para trabalho autónomo dos alunos (ver 

Anexo I), conversa e esclarecimento de dúvidas e angústias, uma ligação 

síncrona entre grupos de alunos (dividir a turma por horas diferentes para 

que a ligação síncrona seja efetiva e produtiva, mas sobretudo, para que 

alunos possam continuar a comunicar entre si), para o esclarecimento do 

trabalho e consequente apresentação dos trabalhos efetuados (vídeo, ppt, 

word, fotos, …); 

VII) Cada professor da turma deve estabelecer pelo menos uma ligação síncrona 

semanal (Google Meet) para conversar e colocar os alunos a interagirem 

entre eles e esclarecer potenciais angústias e dúvidas aos alunos; 

VIII) Na quinta-feira os alunos terão um espaço de apresentação e debate (Google 

Meet), para que não percam a ligação afetiva à turma, ao professor, mas 

sobretudo à escola e à aprendizagem. 
 

 
Nos restantes níveis de ensino 

 
I) Cada área disciplinar define grupos de trabalho para a planificação dos 

planos semanais; 

II) Na sexta-feira da parte da tarde o diretor de turma envia o plano de 

trabalho semanal; 

III) É estabelecida, pelo menos uma ligação síncrona, pelo diretor de turma 

no papel de tutor; 

IV)  Cada professor da turma deve estabelecer pelo menos uma ligação 

síncrona para tirar dúvidas aos alunos. 

 
 

4.3-Equipa de Apoio Tecnológico 
 
Mário Rafeiro – pré escolar e 1.º ciclo 



João Madaleno – 2.º ciclo 

Leonel Rocha – 3.º ciclo e secundário 

  

4.4-Colaboração entre docentes  
Na Educação Pré-Escolar 

Semanalmente, à sexta -feira, reunião de articulação entre os docentes de cada 

estabelecimento para elaboração do plano semanal. 

 
No 1.º ciclo 

Cada Conselho de Ano construirá um plano de trabalho para cada ano, 

distribuindo as tarefas pelos seus elementos (Inglês, Português, Matemática, 

Estudo do Meio e Expressões), sendo que cada grupo planeará as áreas de 

aprendizagem (trabalho autónomo e produtos de aprendizagem) para essa 

semana de acordo com as realidades de autonomia de cada ano escolar; 

aprendizagens essenciais para essa semana: 

I) Na sexta-feira, cada CD, articulará entre todos os seus elementos 

o plano de trabalho para a semana seguinte de acordo com o 

Anexo I (Plano para que os alunos tenham um guia de trabalho 

diário/semanal: tarefas e produtos resultantes da sua 

aprendizagem). 

 
No 2.º/3.º ciclo e secundário 
 
Semanalmente, à sexta -feira, reunião de articulação de área disciplinar na preparação 

do plano semanal de cada disciplina/ano. 

Cada docente, para cada turma, indica qual a hora da ligação síncrona, de acordo com 

o horário previamente acordado pelo conselho de turma. 

 
 

5. EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 
Medidas Universais 

 
O docente da educação especial em articulação com os profs Titulares /Diretores de Turma na 

construção do plano de trabalho atendendo à especificidade dos alunos.   



 

Medidas Seletivas 
 

O docente da educação especial articula o seu apoio com os docentes que acompanhava nas 

aulas presenciais. 

 
Medidas Adicionais 
 

O professor de educação especial, após contacto com os Encarregados de Educação e 

os respetivos Professores elabora para os alunos uma mancha horária que se adeque às 

condições em que se encontram e divulga-o através do DT. Tanto pode ser fixa como 

flexível, dependendo do contexto familiar, tentando respeitar a mancha horária de cada 

área, os diferentes ritmos de aprendizagem e a capacidade de atenção/concentração de 

cada aluno.  

 
No caso das docentes de Intervenção Precoce aplica-se o mesmo procedimento das 

Técnicas do Centro Recursos para a Inclusão. 

O acompanhamento dos alunos pelas Técnicas do CRI é feito da seguinte forma: 

● Contactos frequentes com as famílias e os alunos (pelo menos semanais);  

● Articulação com os docentes dos alunos para fazer ponto de situação, partilhar 

informações, etc.; 

● Envio frequente de materiais e atividades a desenvolver, que possam ser 

monitorizados posteriormente (através de registo vídeo, por exemplo);  

● Nas situações em que tal é possível, desenvolver acompanhamentos "online" com 

os alunos.  

Estes procedimentos poderão ser ajustados ou revistos sempre que se considerar 

necessário. 

 

6.Biblioteca Escolar 



 
6.1-Serviços 
 

Nesta fase, é imperioso desenvolver e disponibilizar um conjunto de serviços em linha, 

capazes de apoiar com eficácia as atividades letivas, que se desenvolvem a distância, e, 

em paralelo, adaptar o plano de atividades para que a sua ação no domínio do apoio à 

leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, em articulação com as famílias, se 

processe com normalidade. 

Neste sentido, A Biblioteca Escolar estabelece um conjunto de procedimentos e 

iniciativas com vista a apoiar com eficácia a atividade dos alunos e dos professores. 

 
6.2- Serviço de referência e apoio 

 

Criação de um horário de atendimento, em linha, destinado a alunos e a docentes, para 

apoio e orientação às atividades de pesquisa da informação e de seleção de recursos 

documentais. Este atendimento terá duas modalidades: o apoio síncrono e o apoio 

assíncrono. 

  

Apoio síncrono: 
O apoio síncrono começará por ter duas horas diárias dedicadas, 1 para alunos e 1 para 

professores (tempo ajustável, em função das necessidades), e será feito, com recurso à 

plataforma: Google Hangouts (Chat/ Meet). 

  

Apoio assíncrono: 
1.       O apoio assíncrono pode ser solicitado 24/24 de duas maneiras: 

Através de um serviço de formulários em linha, utilizando, para o efeito, a plataforma: 

Google Forms 

2.      Através de e-mail, utilizando os e-mails dos professores da equipa da BE. 

  

BIBLIOTECAS EQUIPA* CONTACTO 

BE da E. SEC Euclides Griné - PB 
(Coord. BE) 

euclides.grine@aevagos.edu.pt 

BE da R. PAI Teresa Neves - PB teresa.neves@aevagos.edu.pt 



BE da B. HORA Teresa Pata teresa.pata@aevagos.edu.pt 

BE da F. ANGEÃO Helena Ramos helena.ramos@aevagos.edu.pt 

Ana Henriques ana.henriques@aevagos.edu.pt 

 (*) Parcial. oportunamente, se necessário, serão acrescentados outros elementos.  
  
  

6.3- Atividades e recursos 
 

Apresentação de um conjunto de propostas de atividade, adaptadas para 

implementação em linha, que integram o Plano de Atividades das Bibliotecas e 

orientação estratégica do trabalho a realizar pelas bibliotecas na educação pré‑escolar 

e nos ensinos básico e secundário: 

  
6.4-  Currículo, literacias e aprendizagem 

 

Apresentação de propostas atividades aos docentes para aplicação nas suas turmas. As 

propostas são negociadas. As propostas podem partir dos professores. 

  
1º ciclo 
  

1.º e 2.º anos: 
Projeto Leitura e Escrita – PLE. Plataforma: Youtube 
  

3.º e 4.º anos 
Hora do livro. Plataforma: Youtube 
  

2º ciclo, 3º ciclo e Secundário 
Atividades a definir com os docentes 
  

 Leitura e literacia 
Apresentação de propostas atividades aos docentes para aplicação nas suas turmas. As 

propostas são negociadas. As propostas podem partir dos professores. 

 

1º ciclo ,2º ciclo, 3º ciclo e Secundário 
Atividades a definir com os docentes 
  
  

6.5- Gestão da Biblioteca Escolar 
  



Serviço de curadoria e agregação de conteúdos. Validação, organização e 

disponibilização, a partir dos nossos canais de difusão digital (blogue, Facebook, outros), 

aos utilizadores das nossas Bibliotecas Escolares de um conjunto estruturado de 

recursos documentais e de ferramentas de trabalho: 

·                     Guiões de leitura 

·                     Guiões de pesquisa de informação 

·                     Estantes virtuais 

·                     Tutoriais de aplicações e serviços. 

  
6.6- Atividades livres em articulação com as famílias 

 

Apresentação de propostas de atividades de caráter livre a implementar pelas 

Bibliotecas, de forma a estimular a participação ativa de alunos e famílias no espaço 

educativo da escola, agora recriada em novos ambientes. 

  
Currículo, literacias e aprendizagem 
3º ciclo 

Atividades a definir com os docentes 
… 
  

Leitura e literacia 
1º ciclo 

Atividades a definir com os docentes 
  

2º ciclo 
Atividades a definir com os docentes 
… 
  
   

6.7- Instrumentos 
  
Lista ordenada de aplicações de livre acesso: 
Biteable - Criação de vídeos 
Canva - Criação de posters, flyers, outros 
Cram - Elaboração de flashcards 
Doodle - Votação em linha 
Educaplay - Criação de jogos interativos 
Genially - Criação de cartazes interativos 
Glogster - Criação de cartazes interativos 
GoConqr - Elaboração de flashcards 
Goconqr - Criação de mapas de ideias 
Google Classroom (a partir da tua/sua conta de e-mail Google) - Gestão do ensino/ aprendizagem 



Google Forms (a partir da tua/sua conta de e-mail Google) - Elaboração de questionários 
Google Hangouts (Chat/ Meet) (a partir da tua/sua conta de e-mail Google) - Videoconferência 
Issuu - Criação de e-books 
Jitsi Meert - Videoconferência 
Kahoot - Elaboração de questionários/ jogos 
Padlet - Mural digital 
Powtoon - Criação de vídeos 
Preceden - Criação de frisos cronológicos 
Quizizz - Elaboração de questionários/ jogos 
SmartDraw - Criação de frisos cronológicos 
Socrative - Elaboração de questionários / jogos 
SurveyMonkey - Criação de questionários 
Thinglink - Criação de cartazes interativos 
Timetoast - Criação de frisos cronológicos 
Tricider - Votação em linha 
Whereby - Videoconferência 
Zoom - Videoconferência 
 
 

7. SERVIÇO PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO   
 
O trabalho do SPO vai ser baseado essencialmente na colaboração e articulação, 

sempre que possível numa perspetiva alargada e colaborativa, assim: 

1 - o SPO poderá equacionar o acompanhamento à distância via e-mail. Para o 

efeito, o pedido deverá ser efetuado através do diretor de turma, via e-mail, facultando 

o e-mail do aluno e/ou encarregado de educação. 

2 - O e-mail institucional das psicólogas do Agrupamento estará ao dispor dos 

alunos, pais e encarregados de educação e DT/professores, no sentido de clarificação de 

dúvidas e resposta a questões, devendo ser facultado pelos diretores de turma. 

3 - Relativamente às atividades de orientação vocacional dos alunos do 9º ano,   

as atividades de grupo foram concluídas no 2º período,   tendo ficado agendadas para o 

3º período entrevistas para realização de testes vocacionais de aplicação individual e 

entrevistas finais. A aplicação individual dos testes vocacionais fica inviabilizada, e assim  

a conclusão dos processos de orientação vocacional será realizada  tendo por base a 

análise dos dados disponíveis,  e a proposta da psicóloga dos cursos indicados para 

matrícula no 10º ano, será enviada  aos diretores de turma para estes enviarem aos 

alunos por mail, facultando-lhes o mail da psicóloga, para mais   esclarecimentos. 

4 – Relativamente às atividade informativas sobre Exames Nacionais e Acesso ao 

Ensino Superior, também já se realizaram as sessões às turmas de 11º e 12º anos dos 



cursos cientifico-humanísticos, assim como já foi enviado aos diretores de turma a 

apresentação em PDF realizada nestas sessões para que a facultassem a todos os alunos. 

        Como se previam alterações relativamente ao acesso ao ensino superior para os 

alunos dos cursos profissionais, não foram agendadas sessões informativas para estes 

alunos e o encerramento da escola inviabilizou  a sua realização posteriormente à 

publicação da legislação, pelo que se enviou aos diretores de turma uma apresentação 

em PDF, já de acordo com a nova legislação, para que a facultassem a todos os alunos. 

   O SPO está disponível para qualquer esclarecimento via e-mail. 

     Estas apresentações foram enviadas para os assistentes técnicos responsáveis pela 

área de alunos da secretaria,  assim como para a direção da escola para publicitação na 

página da escola. 

 6 – Será enviado aos alunos do 11º ano, via diretor de turma, uma apresentação 

em PDF sobre as disciplinas de opção para o 12º ano, que também será enviada para os 

assistentes técnicos responsáveis pela área de alunos da secretaria,  assim como para a 

direção da escola para publicitação na página da escola. 

 7 – O SPO continuará a disponibilizar aos professores para que enviem aos 

alunos/pais/encarregados de educação os materiais disponibilizados pela Ordem dos 

Psicólogos relativamente  às melhores formas de lidar com as várias situações que esta 

pandemia suscita. 

 
 

8.  Monitorização e avaliação. 
 

Foi constituída uma equipa que irá monitorizar e avaliar o plano estratégico. A equipa é 

constituída por docentes de todos os níveis de ensino. 

 

Pré-escolar - Rosa Cruz e Cristina Silva 

1.º ciclo - Fernando Freire e Cláudia Marques 

Línguas - Dora Teiga e Ana Rita 

CSH- Graciete e Rui Nicolau 

MCE- Paulo Neta,  Júlio Bizarro e Zé Henriques 

Expressões - Paulo Branco e Carlos Caramelo 



Educação Especial - Mary Santos e Alda Rodrigues 

 

 

 
 


