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Introdução 

 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo do ano letivo 2020/2021, foi definido um plano para a implementação do ensino em regime 

não presencial, para o presente ano letivo, com base nas orientações do Ministério da Educação. 

 

O ensino em regime não presencial (E@D) é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos. 

 

O ensino em regime não presencial constitui uma exceção ao regime presencial e aplicar-se-á, quando 

necessário, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. Contudo, pode alargar-

se ao 1.º e 2.º ciclos bem como à educação pré-escolar, em função do agravamento da situação epidemiológica 

da doença COVID-19. 

 

Com este plano pretende-se dar continuidade ao processo de ensino e de aprendizagem e dar respostas 

escolares específicas que mitiguem as desigualdades com vista a que todos os alunos alcancem as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

A transição entre regimes de ensino é solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de 

Serviços da Região Norte (DGEstE – DERN), que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

 

Este Plano assume-se como um processo contínuo e de melhoria gradual. Deste modo ficará sujeito a 

reformulações sempre que necessário. 
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1. Planificação semanal 

 

1.1. Esta planificação é elaborada em sede de conselho de docentes (educação pré-escolar) e conselho de 

ano (1.º ciclo). Para tal, os conselhos de docentes reúnem semanal. No caso do 1.º ciclo os docentes reúnem 

por ano de escolaridade. 

1.2. Esta planificação será enviada à criança/aluno, via correio eletrónico (e-mail institucional da criança/aluno), 

pelo educador titular de grupo (educação pré-escolar) e pelo professor titular de turma (1.º ciclo), até ao último 

dia útil da semana anterior à aplicação da respetiva planificação. 

1.3. Esta planificação contém as atividades (e-atividades) e a respetiva calendarização a desenvolver pelas 

crianças e pelos alunos ao longo de cada semana. 

1.4. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, os docentes elaboram a planificação semanal 

de cada turma numa grelha partilhada disponível na drive.  

1.5. A planificação é enviada aos alunos pelo diretor de turma, via correio eletrónico, até ao último dia útil da 

semana anterior à aplicação da respetiva planificação. 

2. Atividades em contexto online (e-atividades) 

 

2.1. Uma sala de aula online deve ser um espaço ativo e dinâmico onde os alunos recebem informações sobre 

as atividades online (e-atividades) que devem realizar, dentro e fora da aplicação Google Classroom, 

individualmente e/ou em grupo. 

2.2. Qualquer e-atividades deve conter os seguintes elementos: 

a) apresentação do título e subtítulo; 

b) descrição da e-atividade; 

c) objetivos gerais da aprendizagem; 

d) disponibilização dos recursos de aprendizagem; 

e) período de realização; 

f) critérios de avaliação; 

g) descrição do procedimento de entrega de trabalho; 

h) natureza da atividade (individual ou em grupo); 

i) apresentação das etapas do desenvolvimento das atividades solicitadas com vista a flexibilizar e 

melhorar a organização. 

2.3. Na elaboração das e-atividades e numa perspetiva integradora e construtora do processo de ensino e de 

aprendizagem os docentes devem ter em conta alguns critérios, designadamente: 

 a) apresentar claramente a intencionalidade da e-atividade; 

 b) promover no aluno um papel ativo, no processo de aprendizagem; 

 c) ajudar o aluno a elaborar o seu próprio conhecimento, a partir da interação com os colegas (e 

professor) e com os recursos digitais; 

 d) estimular a aprendizagem autónoma; 

 e) promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa para responder a problemas; 

 f) promover a exploração de novos conteúdos, através de recursos digitais e outras fontes de 

informação; 

 g) estruturar as informações obtidas, incluindo tarefas como resumir, entender, relacionar, concluir, etc; 

 h) estimular a comunicação, discussão com os colegas da turma no espaço de aprendizagem virtual. 
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3. Sessões síncronas 

 

3.1. As sessões síncronas realizadas em tempo real, decorrerão por videoconferência exigindo a presença 

simultânea do professor e dos alunos.  

3.2. As sessões síncronas realizar-se-ão por videoconferência utilizando a aplicação Google Classroom, com 

a duração média de 40 a 50 minutos.   

3.3. As sessões síncronas realizar-se-ão de acordo com o horário estabelecido para cada turma.  

3.4. As sessões síncronas devem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, promovendo a 

flexibilidade na execução das tarefas a realizar. 

3.5. Nas sessões síncronas o aluno deverá respeitar as seguintes regras:  

a) ser pontual ao ligar-se à sessão síncrona; 

b) apresentar-se com vestuário adequado; 

c) evitar ruídos; 

d) ao entrar na sessão, ter atenção às instruções do professor. Usar o chat apenas para comentar ou 

perguntar. Escrever corretamente e com educação; 

e) durante a sessão, o aluno deverá manter sempre a câmara ligada e o microfone fechado e só o abrir 

quando o professor solicitar; 

f) para intervir na sessão, o aluno deverá pedir a palavra e aguardar a resposta do professor. Abrir o 

microfone e falar. A terminar, o aluno deverá fechar o microfone; 

g) o professor faz pausas para rever as mensagens no chat e tirar dúvidas. Nestes momentos, o aluno 

deverá ser paciente; 

h) caso o aluno não participe na aula virtual deverá perguntar aos colegas o que foi discutido na sessão 

síncrona; 

i) o aluno deverá ficar atento aos horários das sessões síncronas que são indicados pelo professor; 

j) o aluno deverá respeitar todas as regras enunciadas nas alíneas anteriores para que a sessão 

síncrona seja produtiva para todos.  

3.6. O aluno que não participe na sessão síncrona ser-lhe-á marcada falta pelo professor.  

3.7. As faltas resultantes da ausência do aluno às sessões síncronas são marcadas pelo professor responsável 

pela sessão síncrona são marcadas pelo professor da disciplina no programa GIAE online.  

3.8. No 1.º ciclo (3.º e 4.º anos), o docente da disciplina de Inglês deverá comunicar ao professor titular de 

turma as faltas dadas pelos alunos e no caso do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e dos 

cursos profissionais, o professor titular da disciplina deverá comunicar ao diretor de turma, via e-mail 

institucional.  

3.9. Compete ao encarregado de educação do aluno ou ao aluno maior de idade justificar a respetiva falta à 

sessão síncrona.  

3.10. A justificação da falta exige um pedido por escrito apresentado pelos pais ou encarregados de educação 

ou, quando maior de idade, pelo próprio aluno, ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou ao diretor de turma, 

nos restantes níveis e ciclos de ensino, com a indicação do dia e hora da sessão síncrona em qua a falta 

ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma. Esta justificação deve ser enviada pelo meio mais 

expedito para o professo titular de turma, no caso do 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, no caso dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, do ensino secundário e dos cursos profissionais. 
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3.11. O professor titular de turma ou o diretor de turma pode solicitar aos pais ou ao encarregado de educação, 

ou ao aluno, quando maior de idade, o(s) comprovativo(s) adicional(ais) que entenda necessário à justificação 

da(s) falta(s). 

3.12. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 

casos, até ao 5.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

3.13. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) doença do aluno que o impeça de assistir à sessão síncrona; 

b) realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência que não possa efetuar-

se fora do período das sessões síncronas; 

d) comparência a consultas médicas que não possam realizar-se fora do período das sessões 

síncronas; 

c) cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das sessões 

síncronas; 

e) falta de equipamento tecnológico; 

f) outros factos que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, e o diretor de turma, no 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e do ensino secundário, considerem passíveis de serem justificados. 

3.14. São consideradas faltas injustificadas quando: 

 a) não tenha sido apresentada justificação nos termos dos pontos anteriores; 

 b) a justificação tenha sido apresentada fora de prazo; 

 c) a justificação não tenha sido aceite. 

3.15. Quando o aluno se encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas por motivos devidamente 

justificados, o professor deverá enviar, via e-mail institucional ou em suporte papel, no caso de o aluno não 

dispor de equipamento tecnológico, atividades para a realização de trabalho autónomo e orientado, que 

permitam o desenvolvimento das aprendizagens planeadas.  No caso das atividades serem enviadas em 

suporte papel, deverão ser enviados para o endereço eletrónico: reprografia@aelordelo.edu.pt, para 

posteriormente serem entregues ao aluno ou ao encarregado de educação.  

3.16. Será disponibilizado um manual de instruções para o aluno aceder às sessões síncronas. 

4. Sessões assíncronas 

 

4.1. As sessões assíncronas desenvolver-se-ão através da aplicação Google Classroom, não exigindo assim, 

a presença simultânea do professor e dos alunos. Deverão ser numeradas e sumariadas. 

4.2. Realizar-se-ão sessões assíncronas a todas as disciplinas com atividades propostas pelos professores.  

4.3. As sessões assíncronas realizar-se-ão de acordo com o horário estabelecido pelo aluno em função da 

calendarização proposta pelo professor para a realização da tarefa.  

4.4. As tarefas terão como objetivo o estudo autónomo orientado e deverão ser elaboradas de acordo com o 

ponto 2.2 deste plano. Contudo, o aluno poderá tirar dúvidas ou solicitar esclarecimentos através do seu e-mail 

institucional. 

4.5. O trabalho autónomo poderá ser desenvolvido mediante orientações dos docentes das respetivas 

disciplinas ou unidades de formação de curta duração (UFCD), podendo ser coadjuvado por uma equipa de 

docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos 

digitais. 

mailto:reprografia@aelordelo.edu.pt
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4.6. Os alunos estão obrigados ao cumprimento da realização das tarefas marcadas pelos professores 

(sessões assíncronas). 

4.7. As sessões assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, promovendo 

a flexibilidade na execução das tarefas a realizar. 

4.8. Nenhum aluno poderá ser penalizado por falta de equipamento. 

4.9. Sempre que um aluno não disponha de equipamento (PC, tablet e/ou smartphone) terá que receber as 

tarefas em suporte papel. Para tal, o aluno ou o seu encarregado de educação deverá dirigir-se à portaria da 

escola sede para as levantar. 

4.10. O aluno deverá enviar os trabalhos referidos no ponto anterior nos termos e prazos acordados com o 

respetivo professor, devendo este garantir o registo das evidências para efeitos da avaliação. 

4.11. Os alunos que entreguem as tarefas realizadas em suporte papel devem fazê-lo na portaria da escola 

sede, até à data estipulada pelo professor. Todas as tarefas devem estar devidamente identificadas contendo: 

o nome do aluno, a turma, o ano de escolaridade e a disciplina. 

4.12. Sempre que um aluno ou o seu encarregado de educação não puder deslocar-se à escola sede para 

levantar a tarefa deverá informar o professor responsável pela elaboração da tarefa. 

4.13. Considera-se que a tarefa não é realizada pelo aluno quando a mesma não for entregue ao professor.  

4.14. O aluno será penalizado, nos termos a definir pelo professor, na avaliação da tarefa quando esta for 

entregue fora do prazo estipulado pelo docente. 

4.15. Sempre que a tarefa é realizada de acordo com o ponto 4.8. deve o docente ponderar os prazos de 

realização e entrega da tarefa, atendendo ao facto do aluno ou o seu encarregado de educação ter de se 

deslocar à escola. 

5. E-mail institucional do aluno 

 

5.1. O aluno que ingresse no Agrupamento de Escolas de Lordelo ser-lhe-á criado um e-mail institucional, 

associado à Google. Este e-mail é muito importante para o aluno ter acesso ao E@D e contactar com os seus 

professores. 

5.2. O e-mail institucional deverá ser ativado o mais rapidamente possível pelo aluno ou o seu encarregado de 

educação. Para tal, o aluno ou o seu encarregado de educação deverá aceder a www.gmail.com e usar as 

seguintes credenciais: 

 
 

NOME: letra "a" seguida do número de cartão do aluno (sem espaços, pontos ou traços) e da 

terminação @aelordelo.edu.pt 

PASSWORD: letra "a" seguida da data de nascimento (dia, mês e ano) e o carater # 

Nota: a data de nascimento deve ter o formato de 2 números para o dia e para o mês e quatro números 

para o ano. 

Assim, o aluno com o número de cartão 1111 e com data de nascimento a 1 de janeiro de 2000 tem 

como credenciais de acesso ao e-mail: 

nome: a1111@aelordelo.edu.pt 

password: a01012000# 

 

5.3. Os procedimentos para o aluno aceder às sessões síncronas e assíncronas serão enviados para o e-mail 

do discente. 

http://www.gmail.com/
http://aelordelo.edu.pt/
mailto:a1111@aelordelo.edu.pt
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6. Educador titular de grupo/professor titular de turma/diretor de turma 

 

6.1. O educador titular de grupo, o professor titular de turma, e o conselho de turma, sob coordenação do 

respetivo diretor, devem adaptar o planeamento e execução das atividades letivas ao regime não presencial, 

com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens 

de todos. 

6.2. Compete ao conselho de turma adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o trabalho 

interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de alunos, às especificidades 

do regime não presencial, com vista à prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória e à promoção do sucesso escolar de todos os alunos. 

6.3. O educador titular de grupo (educação pré-escolar), o professor titular de turma (1.º ciclo) e o diretor de 

turma (2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário) terão um papel fundamental na comunicação 

entre a escola e a família nesta modalidade de ensino. Deste modo, os alunos e os seus encarregados de 

educação deverão contactar estes docentes sempre que necessário. 

7. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) deverá prestar o apoio aos alunos que 

beneficiam de medidas seletivas e adicionais em regime presencial salvaguardando-se as orientações das 

autoridades de saúde. 

Para o efeito, irá desenvolver-se um trabalho de proximidade junto de todos os elementos da comunidade 

educativa - docentes, encarregados de educação, serviços e técnicos exteriores à escola - a fim de garantir 

que todos os alunos participem no processo de ensino e de aprendizagem (anexo 1).  

Assim, sempre que necessitarem de apoio ou de qualquer esclarecimento neste sentido, os alunos e os seus 

encarregados de educação podem contactar as professoras da educação especial através dos seguintes e-

mails: 

susanaferreira.910@aelordelo.edu.pt (Professora Susana Ferreira)   

camilacosta.910@aelordelo.edu.pt (Professora Camila Costa) 

brunasilva.910@aelordelo.edu.pt (Professora Bruna Silva) 

8. Serviço de Psicologia e Orientação 
 

O serviço de Psicologia e Orientação definiu um plano de trabalho no âmbito do E@D (anexo 2). O aluno e/ou 

o seu encarregado de educação pode contactar estes serviços através dos seguintes e-mails:  

spo@aelordelo.edu.pt (e-mail geral) 

soniamartins.spo@aelordelo.edu.pt (Psicóloga: Dra. Sofia Lopes) 

carlamoita.spo@aelordelo.edu.pt (Psicóloga: Dra. Carla Moita) 

anasilva.spo@aelordelo.edu.pt (Psicóloga: Dra. Ana Margarida) 

9. Parceiros disponíveis  

 

9.1.  Este plano será articulado com a Câmara Municipal de Paredes, com a Junta de Freguesia de Lordelo 

e/ou outras entidades de forma a chegar a todas as crianças e alunos do agrupamento. 

mailto:susanaferreira.910@aelordelo.edu.pt
mailto:camilacosta.910@aelordelo.edu.pt
mailto:brunasilva.910@aelordelo.edu.pt
mailto:spo@aelordelo.edu.pt
mailto:soniamartins.spo@aelordelo.edu.pt
mailto:carlamoita.spo@aelordelo.edu.pt
mailto:anasilva.spo@aelordelo.edu.pt


Página 9 de 10 

 

10. Biblioteca Escolar  

 

A Biblioteca Escolar continuará a dinamizar um conjunto de atividades em articulação com as diferentes 

disciplinas destinadas aos alunos (anexo 3).  

Os alunos e os encarregados de educação podem entrar em contacto a professora bibliotecária (Professora 

Isabel Pinheiro) através do e-mail: biblioteca@aelordelo.edu.pt 

11. Avaliação dos alunos 

 

11.1. Educação pré-escolar 

11.1.1. A avaliação formativa será feita através da observação indireta. Os encarregados de educação 

deverão enviar, ao longo da semana, as evidências (fotografias, vídeos...) ao educador titular de grupo. 

11.2. Ensino básico e ensino secundário 

11.2.1. A avaliação formativa deverá ser a principal modalidade de avaliação. 

11.2.2. Compete aos professores recolher evidências para a avaliação dos alunos, a partir das sessões 

síncronas e assíncronas. 

11.2.3. Compete aos departamentos curriculares ajustar os critérios de avaliação ao regime não 

presencial. 

11.2.4. Compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao professor titular da disciplina, nos 

restantes ciclos níveis de ensino, informar os alunos da alteração dos critérios de avaliação da 

respetiva disciplina, após aprovação em sede de conselho pedagógico. 

12. Equipa de apoio  

 

12.1. Foi criada uma equipa para apoiar as ações previstas neste plano designadamente ao nível de apoio 

tecnológico. 

Esta equipa é constituída pelos professores: Isabel Maria dos Santos Pinheiro, José Carlos Lopes de Carvalho 

e Simão Pedro Ferreira da Costa Alves. 

12.2. Será disponibilizado um e-mail: ensinodistancia@aelordelo.edu.pt para esclarecimento de dúvidas. 

13. Acompanhamento e monitorização 

 

13.1. O conselho de docentes (educação pré-escolar), os conselhos de ano (1.º ciclo) e os conselhos de turma, 

semanalmente, procederão à monitorização deste plano atendendo aos seguintes indicadores: 

- n.º de tarefas enviadas pelos professores às crianças e alunos em função da planificação semanal;  

- na educação pré-escolar considerar-se-á os seguintes indicadores: n.º de crianças que realizou uma 

tarefa; n.º de crianças que realizou duas tarefas, n.º de crianças que realizou 3 ou mais tarefas 

propostas pelo educador titular de grupo; 

- nos restantes ciclos considerar-se-á a taxa de concretização das tarefas pelos alunos (grelhas de 

monitorização do Conselho de turma); 

- reunião semanal com as diferentes estruturas: EMAEI/Centro de Apoio à Aprendizagem/SPO/ Apoio 

Tutorial Específico. 

- reunião quinzenal diretora/SPO; 

- reunião quinzenal educadores titulares de grupo/SPO; 

mailto:biblioteca@aelordelo.edu.pt
mailto:ensinodistancia@aelordelo.edu.pt
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- reunião quinzenal professores titulares de grupo/SPO; 

- reunião quinzenal diretores de turma/SPO. 

 

13.2. O Observatório Interno aplicará questionários aos alunos e aos professores visando a monitorização do 

grau de satisfação dos alunos.  

 

14. Considerações gerais 

 

14.1. Alunos em regime presencial 

14.1.1. As tarefas das sessões síncronas e assíncronas propostas pelos professores poderão ser 

efetuadas na própria escola para os alunos: 

 a) beneficiários da ação social escolar identificados pelo professor titular de turma/conselho de turma; 

 b) em risco ou perigo sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes; 

 c) para os quais a escola considere ineficaz a aplicação de regime não presencial. 

Estes alunos serão acompanhados por um professor de forma a monitorizar a realização das tarefas previstas 

no plano quinzenal. 

14.2. Registo das atividades 

14.2.1. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das 

tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação das 

crianças e dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pelos 

docentes e pelo aluno. 

14.2.2. Os professores deverão registar nos sumários eletrónicos os conteúdos ministrados nas 

sessões síncronas e assíncronas. 

14.3. Contacto escola-família 

14.3.1. Todos os alunos, professores e pais/encarregados de educação deverão utilizar os e-mails 

institucionais como forma de contacto institucional escola-família. 

14.3.2. O professor titular de turma, no caso do 1.º ciclo, e o diretor de turma, nos restantes níveis e 

ciclos de ensino deverão disponibilizar aos alunos os e-mails institucionais de todos os docentes da 

turma.  

14.4. Deveres dos alunos 

14.4.1. Quanto aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem como no 

Regulamento Interno, estando os alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles 

previstos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das 

atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. 

14.5. Revisão dos planos curriculares 

14.5.1. A implementação do regime não presencial implicará o reajustamento dos planos curriculares 

das diversas disciplinas dos diferentes anos de escolaridade, tendo em conta as Aprendizagens 

Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

Aprovado em sede de conselho Pedagógico de 15 de setembro de 2020. 

Primeira alteração aprovada em sede de Conselho Pedagógico de 4 de fevereiro de 2021. 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

2020/2021 

 

PLANO DE E@D EMAEI 

 

O presente plano de trabalho pretende dar resposta aos novos desafios colocados à escola e às famílias em 

virtude da situação de emergência da saúde pública em que todos nos encontramos provocada pela pandemia 

da doença COVID-19. 

 Neste contexto, assume particular importância o papel das equipas multidisciplinares de apoio à educação 

inclusiva, no sentido de garantir, durante o período em que as escolas necessitem de se reorganizar para 

assegurar o ensino à distância, o direito de todos os alunos à educação e à participação no processo de 

ensino e aprendizagem. 

O trabalho a desenvolver tem em conta as Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de 

Apoio à Educação Inclusiva na modalidade E@D emanadas pela Direção-geral da Educação (DGE) e será 

desenvolvido em articulação com as decisões tomadas pelo Agrupamento,sendo reformulado sempre que 

necessário. 

A ação a desenvolver pela EMAEI decorrerá em torno de quatro eixos:  

 

Eixo 1- Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa 

 

Objetivos Operacionalização Intervenientes Calendarização 

1.1. Definir um plano de 

trabalho relativo à 

atuação da EMAEI 

Elaboração do plano de trabalho 
da EMAEI em reunião de equipa 
para posterior apreciação pelo CP 

Elementos 
permanentes da 
EMAEI 

 

setembro de 2020 

1.2.Definir momentos de 
trabalho conjunto, à 
distância, com os 
docentes 
titulares/diretores de 
turma dos alunos com 
medidas seletivas e 
adicionais 

Participação em sessões síncronas 
com educadoras e docentes 
titulares/DT- reuniões de CT 

Professoras de 
educação especial 

Quinzenalmente, 
sempre que 
solicitado 

Realização de reuniões com DT, 

PT e Educadores de todos os 

grupos e turmas 
SPO 

1 sessão síncrona 

semanal com 

cada DT/PT/ 

Educador 

Realização de sessões 
assíncronas com educadoras e 
docentes titulares/DT 

Professoras de 
educação especial 

 Sessões 
semanais a 
calendarizar 

1.3. Acautelar formas de 
acessibilidade à 
informação a alunos que 
não o podem fazer a partir 
de fontes orais ou visuais 

Identificação de casos de alunos 
que necessitam de tecnologias de 
apoio e contacto, se necessário, 
com CRTic 

Equipa EMAEI 

 

Ao longo do ano 
letivo 

Acompanhamento, em articulação 
com o CRTIC, aos docentes, com 

Equipa EMAEI 
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vista a uma adequada utilização 
pelos  

alunos das ferramentas e recursos 
digitais necessários à 
operacionalização das adaptações 
curriculares e ao desenvolvimento 
das competências e 
aprendizagens identificadas no 
RTP 

1.4. Prestar 
aconselhamento aos 
docentes dos alunos com 
medidas seletivas e  

adicionais 

Realização de reuniões de 

consultoria com DT, PT e 

Educadores de todos os grupos e 

turmas 

SPO 

1 sessão síncrona 

semanal com 

cada DT/PT/ 

Educador 

Realização de sessões 
assíncronas com educadoras e 
docentes do ensino básico e 
secundário 

Professoras de 
educação especial 

Sessões 
semanais a 
calendarizar 

 

 

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

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

Objetivos Operacionalização Intervenientes Calendarização 

2.1.Elaborar um plano de 

acompanhamento próximo 

e sistemático para os 

alunos que enfrentam 

maiores fragilidades na 

aprendizagem 

Elaboração de planos semanais 
individuais para alunos com 
medidas adicionais 

 

Identificação e contacto com  

alunos sem relação ou com  

fraca relação com a escola 

Professoras de 
educação 
especial/DT 

 

 

SPO/CAA/ATE/ 

EMAEI 

 

Semanalmente  

 

Reunião quinzenal 
de articulação 
SPO/CAA/ATE/ 

EMAEI 

Reunião quinzenal 
equipa EMAEI 

Realização de sessões de apoio 

psicopedagógico com os alunos 

acompanhados pelo SPO 

SPO 

1 sessão síncrona 

ou assíncrona 

semanal ou 

quinzenal (de 

acordo com a 

problemática)  

2.2. Estabelecer canais de 
comunicação com alunos 
que beneficiam de 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à 
inclusão 

Definição do elemento da EMAEI 
que funciona como pessoa de 
referência para cada aluno e 
estabelecimento de  um 
calendário de contactos  regulares 
e frequentes com a pessoa de 
referência 

Professoras de 
educação especial 

 

 

Sessões 
semanais a 
calendarizar 

 

 

 

 

Realização de sessões 
assíncronas com professores 

Professoras de 
educação especial 

 

Sessões 
semanais 
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2.3. Garantir que as 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à 
inclusão, designadamente 
as definidas no Relatório 
Técnico-Pedagógico 
(RTP), estão a ser 
implementadas 

Identificação da necessidade de 

medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão de alunos 

e acompanhamento/ monitorização 

de medidas já definidas através da 

realização de reuniões com DT, PT 

e Educadores de todos os grupos e 

turmas 

SPO 

 

Professoras de 
Educação 
Especial 

 

 

Reunião quinzenal 

da EMAEI 

 

Reunião quinzenal 

com DT/PT/E 

 

Prestação de apoio presencial, no 

Centro de Apoio à Aprendizagem, 

na valência de unidade 

especializada, bem como os apoios 

prestados por técnicos, para alunos 

com medidas adicionais 

Professoras de 
educação 
especial/CAA 

 

 

Sessões 
semanais a 
calendarizar 

 

Prestação de apoio presencial aos 

alunos para quem foram 

mobilizadas medidas seletivas e 

adicionais, de acordo com plano de 

trabalho a estabelecer pela EMAEI 

Professoras de 
educação 
especial/CAA 

 

 

Sessões 
semanais a 
calendarizar 

 

2.4. Colaborar com o 
docente titular/diretor de 
turma na adaptação do 
PEI e PIT, sempre que 
necessário 

 

Realização de sessões 
assíncronas com educadoras e 
docentes titulares/DT 

 

 

Professoras de 
educação especial 

 

Sessões 
semanais 

2.5. Detetar eventuais 
constrangimentos no 
trabalho desenvolvido 
junto dos alunos com 
retaguardas familiares 
mais frágeis 

 

Realização de sessões síncronas 
com CAA/EMAEI/SPO/ATE 

 

Preenchimento de um documento 
de monitorização semanal para 
resolução de constrangimentos  

SPO/CAA/ATE/ 

EMAEI 

 

 

Reunião quinzenal 
de articulação 
SPO/CAA/ATE/ 

EMAEI 

 

Contactos com os alunos e 
respetivas famílias para resolução 
de eventuais constrangimentos 

SPO/EMAEI 

 

A calendarizar 

 

 

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

Objetivos Operacionalização Intervenientes Calendarização 

3.1. Definir um plano de 

acompanhamento próximo 

e sistemático junto das 

famílias de alunos com 

medidas 

seletivas/adicionais e de 

Contactos regulares com as 
famílias registados no mapa de 
monitorização/controlo. 

SPO/CAA/ATE/ 

EMAEI 

Reunião quinzenal 
de articulação 
EMAEI 

Sessões 
síncronas com 
famílias com 
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alunos com necessidades 

de saúde especiais 

regularidade 
semanal.  

3.2.Incentivar e apoiar os 
professores titulares e DT 
na participação e 
interação do trabalho em 
rede, envolvendo e 
ligando os alunos com 
maiores dificuldades ao 
nível da interação e 
comunicação aos seus 
pares 

Realização de sessões síncronas 
com educadoras e docentes 
titulares/DT 

 

 

Identificação de alunos com 
dificuldades de relações 
interpessoais. 

SPO/EMAEI 

 

 

 

SPO 

 

 

Realização de 
sessões síncronas 
semanais com 
educadoras e 
docentes 
titulares/DT 

  

3.3. Apoiar as famílias 
sempre que se 
verificarem situações em 
que a gestão das 
emoções, decorrentes da 
situação de isolamento 
social, esteja a criar 
barreiras ao processo de 
aprendizagem e ao bem-
estar do aluno 

Realização de sessões 
assíncronas para cada turma para 
apoio psicológico 

 

Realização de sessões síncronas 
com alunos 
identificados/sinalizados ao SPO.  

SPO 

 

1 sessão síncrona  
por cada caso 
sinalizado com 
periodicidade  
semanal ou 
quinzenal.  

3.4. Incentivar e apoiar a 
criação de grupos de 
apoio entre pais, sempre 
que exista vontade por 
parte dos mesmos 

Sessões síncronas com 
representantes de pais  

Representante 
nomeado pela 
EMAEI 

1 sessão síncrona 
por turma por um 
representante da 
EMAEI 

3.5. Colaborar na 
identificação e eliminação 
de constrangimentos que 
se coloquem à 
participação dos alunos 
com medidas seletivas 
e/ou adicionais e das 
famílias na modalidade de 
E@D. 

Realização de sessões 
síncronas/assíncronas com 
educadoras e docentes titulares/DT 

 

 

Professoras de 
educação especial 

 

 

Sessões 
semanais 

 

 

Eixo 4 – Articulação com diversos serviços da comunidade 

Objetivos Operacionalização Intervenientes Calendarização 

4.1. Assegurar a 

continuidade de atividades 

previstas nos planos de 

trabalho definidos nos 

RTP, por parte dos 

técnicos, designadamente, 

ao nível das terapias 

Contactos regulares com os 
técnicos afetos às terapias 

Professoras de 
educação especial 

 

Sempre que se 
justifique 

4.2. Assegurar a ligação 
escola-família-
comunidade. 

  

Disponibilizar contactos dos 
elementos da EMAEI nos canais 
institucionais 

 

SPO 

 

 

 

Atendimentos 
semanais 
disponibilizados 
nos horários 
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Contactos com a rede de parcerias 
institucionais: 

SAAS, Adil, CPCJ, EMAT, RSI, 
Escola Segura, Enfermeira Escolar, 
Junta de Freguesia.  

semanais dos 
alunos 

4.3. Articular com as 
Equipas Locais de 
Intervenção Precoce na 
Infância e com as famílias 
quanto ao processo de 

transição para o 1.ºCEB. 

Reuniões de articulação com 
Técnicos da ELI  

 

Reuniões síncronas com técnicos 
da ELI com o objetivo de planificar 
a integração no 1º CEB 

SPO 

 

Professoras de 
Educação 
Especial  

 

Sempre que se 
justifique 
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Áreas de 
intervenção 

Subáreas e Descrição Operacionalização Calendarização 

1.Intervenç
ão com 
alunos 

Apoio Psicológico - Apoio a 
alunos sem ajustamento 
emocional face à situação 
atual ou com alterações ao 
nível da motivação e 
desempenho escolar 

Realização de sessões 

semanais com estes alunos 

1 sessão 
assíncrona ou 
síncrona semanal 
ou semanal 

(de acordo com as 
problemáticas) 

Apoio Psicopedagógico - 
Apoio a alunos que já 
beneficiavam do 
acompanhamento por 
perturbações específicas de 
aprendizagem e dificuldades 
na aprendizagem (PHDA, 
PAE - Dislexia, etc). ou por 
falta de estratégias para uma 
aprendizagem autónoma e 
autorregulada (Competências 
de Estudo, etc.) 

Realização de sessões 

quinzenais com estes alunos 

Publicação da planificação de 

intervenção na plataforma 

classroom  

1 sessão 
assíncrona 
quinzenal a 
integrar no plano 
de trabalho 
semanal da turma 
respetiva 

Realização de sessões 

coletivas com os grupos/turma 

Nº de sessões 
ajustadas ao 
período 
determinado para 
o 
ensino@distância 

Orientação Vocacional - 
aconselhamento pessoal e 
vocacional, individualmente 
e em grupo, com o intuito 
de construir projetos de 
vida pessoais, escolares e 
profissionais devidamente 
consolidados a alunos do 
9.º e 12.º anos de 
escolaridade. 

9º ANO – Sessões coletivas de 
exploração vocacional 

 

Sessões individuais de 
processo de tomada de 
decisão 

1 sessão/semana 
síncrona por 
turma  

 

1 sessão síncrona 
por aluno (com 
EE) 

(+ sessões se 
solicitados pelos 
alunos ou EE's) 

 

12º ANO – Sessão coletiva de 
exploração vocacional  

 

 

Sessões individuais de processo 
de tomada de decisão 

Nº de sessões 
ajustadas ao 
período 
determinado para 
o 
ensino@distância 

1 sessão síncrona 
por aluno (com 
EE) 

(+ sessões se 
solicitados pelos 
alunos ou EE's) 
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Produção de informação 
psicológica 

Elaboração de relatórios de 
informação psicológica de 
alunos acompanhados 

Ao longo do 3º 
período 

2.Articulaç
ão com 
encarregad
os de 
educação 

Intervenção direta - Contactos 

com encarregados de 

educação para assegurar que 

os alunos e as suas famílias 

garantem a relação com a 

escola. 

Realização de telefonemas e 
troca de e-mails com 
encarregados de educação  

Canal de comunicação 
institucional direto com SPO: 

spo@aelordelo.edu.pt 

1 sessão 
assíncrona 
semanal por turma 

Intervenção indireta - Partilha 

de informações relativas aos 

alunos e respetivas famílias 

com diretores de turma, 

professores titulares e 

educadores 

Reuniões semanais com DT, 
PT e Educadores de todos os 
grupos e turmas 

1 sessão síncrona 
semanal com 
DT/PT/ 
Educadores 

3. 
Articulação 
com 
diretores 
de turma 
(DT)/profes
sores 
titulares 
(PT)/educa
dores 

Intervenção com diretores de 

turma, professores titulares e 

educadores - Contactos com 

DT, PT e educadores no 

sentido de os apoiar na 

relação/comunicação com os 

alunos. 
Reuniões semanais com DT, 

PT e Educadores de todos os 

grupos e turmas 

1 sessão síncrona 
semanal com 
DT/PT/ 
Educadores 

Consultoria relativa aos 

alunos acompanhados pelo 

SPO - Consultoria aos 

responsáveis de grupo/turma 

no que diz respeito ao 

trabalho com as crianças e os 

alunos acompanhados pelo 

SPO. 

4. 
Articulação 
com a 
Comissão 
de 
Proteção 
de 
Crianças e 
Jovens 

Sinalização - Deteção e 

comunicação de situações de 

perigo e negligência. 

Formalização das denúncias 

(documento próprio através de 

email institucional, em 

articulação com educadoras, 

professores titulares ou 

difretores de turma.   

Ao longo do 3º 
período 
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(CPCJ) 

Acompanhamento das 

diligências e medidas 

aplicadas pela CPCJ.        

Contactos institucionais (email) 

de monitorização da situação 

biopsicossocial do aluno. 

Comunicações com gestores 

dos Processos (contactos 

telefónicos) 

5. 
Articulação 
com IPSS 
e outras 
Entidades 

Encaminhamentos - 

Solicitação de apoio sócio-

económico no sentido de 

minimizar situações de 

carência económica, 

escassez de recursos para 

procurar dar resposta às 

necessidades básicas de 

alunos e famílias. 

Contactos telefónicos e por 
email com: 

Técnicos de: SAAS, ADIL; 
Segurança Social; EMAT; 
Escola Segura; Centro de 
Saúde; RSI, etc;  

 

 

Ao longo do 3º 
período 

Comunicação e Reforço 

interinstitucional - 

Consolidação da parceria com 

os equipamentos sociais 

locais de respostas 

psicossociais e partilha de 

informação com os 

profissionais implicados nos 

casos acompanhados. 

6. 
Articulação 
com a 
Equipa 
Multidiscipli
nar de 
Apoio à 
Educação 
Inclusiva 

Reforçar a relação com as 

familias   

Os EE's têm uma hora 
assíncrona semanal para 
contactar a psicóloga afeta à 
turma do seu educando; 

O contacto institucional é via 
email: 

spo@aelordelo.edu.pt 

Disponibilização 
do Serviço no 
Horário entregue 
ao aluno 

1 x semana para 
cada turma 

Identificar casos/alunos sem 

relação com a escola 

 

 

 

Intervenção junto de alunos  

 Contacto direto com alunos ou 
com entidades parceiras de 
serviço social.  

Documento de monitorização 
SPO E@d 

Ao longo do 3º 
período. 

Monitorização 
semanal 

Situações 
reportadas ao 
CAA 

Reuniões Articulação 
EMAEI/CAA/ATE 

Identificação de alunos sem 
vínculo à escola quer por falta 
de equipamentos quer por 
desmotivação  

Reuniões 
semanais e 
afetação de 
técnicos a alunos. 
Designação de 
"Gestor de 
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processo" 

Acompanhamento/monitorizaç
ão de alunos com medidas de 
suporte à aprendizagem e 
inclusão 

Ao longo do ano 

 
Sinalização de 
crianças/alunos  

1 sessão 
assíncrona 
semanal a 
entregar aos EE 
no Plano de 
Trabalho semanal  

 
 

Tabela I – Ação a desenvolver pelo SPO. 

 



Biblioteca Escolar  
 

Ano Letivo 2020/21 

 

 

 

Plano de Ação  

 

Presencial I MistoI Não Presencial 

A Biblioteca Escolar do Agrupamento, consciente deste período de pandemia, está atenta e vai 

tentar responder às atuais exigências dos seus utilizadores, redirecionando a sua ação para a 

criação de serviços capazes de apoiar as novas formas de trabalho. Prestará assim todos os seus 

habituais serviços. 

 

1. Serviços 

Atendimento Presencial e Não Pesencial 

A Professora Bibliotecária estará acessível através do e-mail: biblioteca@aelordelo.edu.pt 

(resposta, se possível, em 24 horas). 

 

Sessões online – Ch@t 

Professores, alunos, encarregados de educação  e demais elementos da comunidade educativa. 

 

Serviços em linh@ 

✓ Página da Biblioteca 

https://lordeb23biblioteca.webnode.com.pt/ 

✓ Biblioteca Digital (Livros para ler... no computador, tablet ou smartphone) 

https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/bibliotecadigital 

✓ Perlimpimpim! Era uma vez… Partilhas de Histórias e não só... 

https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/perlimpimpim 

✓ Recursos Educativos I Plataformas de Ensino à Distância (Repositório de conteúdos curriculares 

e não só... para utilizar em atividades de ensino- aprendizagem) 

 https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/recursos 

✓ Facebook 

https://www.facebook.com/biblioteca.lordelo 

✓ Blog da Biblioteca 

https://lordbibs.blogspot.com/ 

 

 

3. Organização e Funcionamento do Espaço e Equipamento 

✓ Salienta-se que a Biblioteca da EBS, devido às obras de remodelação, se encontra encerrada; 

✓ Nas Escolas Básicas, a Biblioteca encontra-se encerrada para os alunos; 

✓ A Biblioteca vai deslocar-se à sala de aula; 

mailto:biblioteca@aelordelo.edu.pt
https://lordeb23biblioteca.webnode.com.pt/
https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/bibliotecadigital
https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/perlimpimpim
https://padlet.com/Bibliotecas_AELordelo/recursos
https://www.facebook.com/biblioteca.lordelo
https://lordbibs.blogspot.com/


 

 

✓ Os documentos devolvidos serão colocados em caixas devidamente identificadas para 

higienização; 

✓ Após o empréstimo de livros para domicílio, aula e modalidade presencial, os documentos 

devem ficar sujeitos a uma "quarentena" de 3 dias – os livros serão colocados em caixas 

devidamente identificadas; 

✓ Acesso condicionado à coleção (mediada pela professora ou assistente operacional e 

manuseada de acordo com normas da DGS); 

 

 

4. Atividades e Recursos 

✓ Apoio ao currículo (atividades curriculares e formativas); 

✓ Implementação do Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar (promovendo o 

desenvolvimento das literacias da leitura, informação e dos media) – “ E se no chapeu de 

Fernando Pessoa….”; 

✓ Promoção da leitura (partilha de contos, livros digitais e livros em PDF); 

✓ Articulação com alunos, professores e famílias; 

✓ Formação e apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais; 

✓ Orientação na pesquisa de informação e selecção de recursos; 

✓ Organização e atualização dos vários recursos digitais (validar e difundir informação); 

✓ Aplicação do plano de marketing da BE; 

✓ Disponibilização de recursos, documentos e ferramentas de trabalho nos canais na BE; 

✓ Atualização constante da presença em linha (contos, sugestões de leitura, desafios,…); 

✓ Colaboração da BE com os docentes de Apoio Tutorial Específico e Mentorias, disponibilizando 

recursos de apoio, de âmbito disciplinar ou transversal (cidadania, comportamentos, autonomia…). 

 

 

5. Grelha de Planificação por Regine de trabalho 

ÁREA DE 

INTERVENÇÃO 

ESTRATÉGIAS / LINHAS DE INTERVENÇÃO  REGIME DE 

TRABALHO 

CURRÍCULO 

 

Apoiar o 

desenvolvimento 

curricular 

 

Contribuir para a 

recuperação e 

consolidação das 

Organização de tutoriais: 

• como organizar o estudo; 

• como elaborar um plano de trabalho; 

• como pesquisar textos e imagens com ética; 

• como elaborar um trabalho; 

• como usar uma checklist para avaliar um trabalhar 

antes de o entregar ao professor; 

• regras de segurança na internet; 

• propriedade intelectual, direitos de autor e combate ao 

Presencial  

Misto  

Não Presencial 



 

 

aprendizagens, 

colaborando com 

a escola no 

desenho e 

concretização do 

respetivo plano 

de atuação 

plágio; 

• modelo de pesquisa – BIG 6; 

• como identificar fake news; 

• … 

Pesquisa e compilação de materiais sobre temáticas 

curriculares, por solicitação dos professores e dos alunos, de 

acordo com matérias curriculares.  

Presencial  

Misto  

Não Presencial 

 

INFORMAÇÃO E 

MEDIA 

Promover o 

desenvolvimento 

sistemático e 

programado das 

literacias da 

informação e dos 

media  

Planeamento de sessões diversas pela PB em articulação com 

os professores titulares de turma (4.º ano) sobre a utilização de 

ferramentas digitais;  

Utilização de ferramentas digitais (turmas do 4.º ano); 

 

Presencial  

Misto 

Não Presencial 

Disponibilização de tutoriais diversos. Misto  

Não Presencial 

 

LEITURA 

Dar continuidade 

aos programas e 

projetos de leitura 

da escola, 

desenvolvendo 

competências de 

leitura e de 

escrita em 

diferentes 

tipologias e 

suportes  

Empréstimo domiciliário e para sala de aula (Biblioteca de 

turma). 

Presencial  Misto 

Disponibilização de e-books de livre acesso (Biblioteca digital). Presencial   

Misto  

Não Presencial 

 

CULTURA Criação de desafios para os alunos e as famílias. Não Presencial 



 

 

Planear e 

concretizar 

atividades, 

programas e 

projetos, em 

articulação com a 

escola, 

contribuindo pra 

a consolidação 

de uma cultura 

humanista 

Destaque de livros e revistas. Presencial 

Misto 

Não Presencial 

 

PRESENÇA EM 

LINHA 

Aperfeiçoar uma 

presença em 

linha estruturada, 

atualizada e 

sistemática, 

complementando 

a biblioteca física 

Estabelecimento de vias privilegiadas de prestação de serviços 

em linha - criação de um Blog; 

Divulgação e actualização do Blog, Facebook e Padlets da 

Biblioteca. 

Presencial   

Misto   

Não Presencial 

 

CURADORIA  

Aperfeiçoar 

procedimentos de 

tratamento e 

gestão 

documental, 

complementando 

a biblioteca física 

com uma coleção 

de recursos 

digitais relevante, 

fiável e ajustada, 

resultante de 

permanente 

curadoria 

Pesquisa, validação e organização de recursos digitais com 

relevância curricular, cultural e lúdica. 

Aperfeiçoamento do tratamento documental da coleção. 

Presencial  

Misto  

Não presencial 

 

ORGANIZAÇÃO 

DE ESPAÇOS E 

SERVIÇOS DA 

BE 

Reorganização do espaço da BE, prevendo: 

• caixas para livros e outros materiais em quarentena (72 

horas); 

• solução higienizante; 

Presencial 

 Misto 

 



 

 

• máscaras e luvas; 

• distanciamento e reorganização dos computadores e 

das estantes (utilização de pelicula aderente); 

• lotação reduzida no espaço / prioridades de acesso; 

• Acesso condicionado à coleção (manuseada de acordo 

com normas da DGS). 

Preferência pelo atendimento digital. 

 

Presencial  

Misto 

Não Presencial 

OBSERVAÇÕES:  

Cancelamento das sessões em grupo/turma nas Escolas Básicas, na BE – a professora bibliotecária 

irá dinamizar as sessões na sala de aula; 

Suspensão das requisições domiciliárias nas Escolas Básicas – criação de biblioteca de turma; 

Este plano servirá de guião de trabalho da Biblioteca Escolar em 2020-2021; 

Este é um plano dinâmico que poderá ser ajustado às necessidades da comunidade escolar. 

 

 

          13 de setembro de 2020 

          A professora Bibliotecária 

 

_____________________________ 

         (Isabel Pinheiro) 


