PLANO E@D- AEOH
Plano de Ensino à Distância para o 3.º Período

ANO LETIVO 2019/2020
Oliveira do Hospital, 13 de abril
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Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender
no presente contexto, o AEOH desenvolveu o seu plano de ensino à distância (Plano E@D-AEOH).
O plano E@D-AEOH, deve ter como intenções chegar a todas as crianças e a todos os alunos, bem como a boa prossecução visando os objetivos definidos nas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar, nas Aprendizagens Essenciais, no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e no Perfil de Saída dos Cursos Profissionais. Quando se concebe o plano para todos os alunos, este deve ter em conta os princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e
adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva. É, acima de tudo, uma
abordagem sistémica e integral à educação para todos.
O plano pretende ser conciso, preciso e objetivo, pretendendo que toda a comunidade perceba a forma “diferente” de se poderem realizar procedimentos para se atingirem as melhores
aprendizagens.
Na medida do possível, todos os docentes devem ser possuidores dos meios que lhe possam conferir a possibilidade de manter a relação tecnológica com os seus alunos. Havendo alguma
impossibilidade, poderão deslocar-se à escola, cumprindo o planificado. É fundamental que se perceba a nova “realidade” e que cada um se adapte a ela de forma consistente, dedicada e profissional.

1. Mobilização de parceiros







Câmara Municipal de Oliveira do Hospital;
Juntas de Freguesia;
Forças de Segurança;
Associações de Pais
Empresas ALTICE, NOS, NOWO,VODAFONE
Instituições Bancárias

2. Lideranças Intermédias


Áreas disciplinares, departamento de 1.º CEB e Ed. Pré-Escolar
(construção de planificações de acordo com modelos);



Professor(a) Titular d eTurma/Educadora de Infância
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Desempenham uma função central ao nível da articulação entre escola e família. Organiza o
trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir as tarefas aos alunos e garante o
contacto com os pais/encarregados de educação.


Diretor de Turma/Coordenadores de Curso
O diretor de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre professores
e alunos. Confirma as planificações das várias disciplinas (checklist) e garante o contacto com
os pais/encarregados de educação.

3. Intervenção Educativa a alunos sem acesso à internet
Deve ser feita a identificação, pelos professores titulares e diretores de turma, dos alunos
que não têm acesso à tecnologia, através de formulário construído para o efeito. Neste contexto,
decidiu o Agrupamento lançar uma campanha denominada “O @EOH está ON”, para a aquisição de
material informático (computadores, tablets, hotspot, pens, etc.), sensibilizando a Câmara Municipal,
Juntas de Freguesia, Associações de Pais e Instituições Bancárias, para poderem ajudar neste desiderato tecnológico. Em paralelo, e no âmbito deste programa, incentivamos os Pais, através das respetivas associações, a poderem também emprestar meios tecnológicos que tenham em excesso a outros alunos da turma dos seus educandos, num espírito de solidariedade e sentido social.
Por sua vez decidiu o Conselho Administrativo do AEOH, poder adquirir tablets para disponibilizar aos seus alunos. Sempre sobre o lema da campanha de “O @EOH está ON” pois “os alunos
do AEOH não podem ficar em off".
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4. Equipa de Apoio
No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas, foi constituída a seguinte equipa de apoio, com diferentes valências, designadamente ao nível das decisões
pedagógicas e do apoio tecnológico;

Nome

Cargo

Valência

Carlos Carvalheira

Diretor

Pedagógico e Técnico

Cristina Borges

Sub diretora

Pedagógico e Técnico

Artur Abreu

Adjunto da direção

Pedagógico – 1.ºCEB

Filomena Garcia

Coord. Dep. Ed. Pré-Escolar

Pedagógico – Pré-Escolar

Isabel Fonseca

Coord. Ed. Inclusiva

Pedagógico

Coord. dos Diretores de Turma

Pedagógico

Coordenadores de Departamento

Pedagógico

Delegados de Área Disciplinar

Pedagógico

Responsável Técnico

Pedagógico e Técnico

Hilário Russo

1 - Definição das estratégias de gestão e liderança
Com este plano pretende o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital minimizar a
perda de aprendizagens realizadas pelos alunos devido à suspensão das atividades presenciais.
A sua implementação deverá permitir a todos manter o contacto regular com os seus colegas e professores, consolidar as aprendizagens já adquiridas e desenvolver novas aprendizagens.
Com a implementação do Plano E@D-AEOH, pretendemos alcançar os seguintes objetivos
operacionais:
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Objetivo

Meta

Indicadores

1

Realização de reuniões
síncronas – departamen100% das reuniões
to, Área Disciplinar, CT,
CP

Convocatórias

2

Acesso dos docentes à
100% dos docentes do AEOH
plataforma ZOOM

Dados de acesso

3

Acesso dos alunos à plataforma ZOOM e EDMODO

90% dos alunos dos 1.º e 2.º CEB

Feedback dos professores
titulares e diretores de
turma

4

Acesso dos alunos à plataforma ZOOM e GOOGLE CLASSROOM

90% dos alunos dos 3.º CEB e Ensino
Secundário

Feedback dos Diretores de
Turma

4

Acesso às atividades
propostas

100% dos alunos do Agrupamento

Feedback dos educadores,
professores titulares e diretores de turma

5

Construção e envio de planificações
Construção e envio de
para todas as turmas do agrupamenplanificações
to

Monitorização
efetuada
pelos DT/coordenadora do
1.º CEB

Realizar pelo menos 1 aula síncrona
por disciplina/turma por semana,
nas disciplinas em que esta modali- Planificações
dade de ensino seja considerada
mais assertiva

6

Atividades síncronas

7

Avaliações das aprendiÊnfase na avaliação formativa
zagens

Pautas

2 – Lideranças, atores e suas principais competências e responsabilidades
2.1 – Direção
a) Principal responsável pelo processo.
b) Coordena e supervisiona todo o processo.

2.2 - Coordenadores de Departamento
a) Principais responsáveis pela implementação do processo no seu departamento.
b) Apoiam e acompanham os professores/educadores e os representantes de área disciplinar
no seu trabalho.
c) Acompanham e supervisionam o processo no seu departamento sobretudo ao nível da concretização das orientações pedagógicas.
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2.3 - Representantes de Área Disciplinares e Coordenadores de Departamento do 1.º ciclo/Educação Pré-escolar/Educação Especial
a) Apoiam os Docentes da sua área/departamento.
b) Supervisionam o processo no âmbito das disciplinas da sua área/departamento.
c) Compete-lhes promover a partilha de boas práticas entre os Docentes da sua
área/departamento, no âmbito das tecnologias de informação e das metodologias e estratégias de E@D.
d) Devem dar orientações específicas de acordo com a sua especificidade pedagógica.

2.4 - Coordenadores de Diretores de Turma
a) Apoiam os Diretores de Turma.
b) Supervisionam o trabalho dos Diretores de Turma.

2.5 - Diretores de Curso
a) Apoiam os professores do seu curso.
b) Superentendem todo o processo no âmbito do seu curso, nomeadamente a formação em
contexto de trabalho.
c) Mantém-se atualizadas as orientações específicas para este nível de ensino.

2.6 - Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma
a) Acompanham e supervisionam o trabalho dos seus pares;
b) Criam uma classroom para a sua turma, que deverá ser um espaço um meio privilegiado de
contacto com os alunos e encarregados de educação – no 1.º e 2.º CEB será utilizada a plataforma Edmodo; e no 3.ºCEB e ensino secundário deverá ser utilizada a Google Classroom.
c) Articulam o trabalho que se desenvolve entre os Docentes e alunos, assegurando uma gestão
equilibrada das tarefas e moderando todo o processo, para que os alunos não sejam sobrecarregados; supervisionam o horário semanal das sessões síncronas e assíncronas após cada
docente lhes ter enviado a sua planificação.
d) Informam os representantes de área disciplinar/coordenadores de departamento e coordenadores dos diretores de turma sobre dificuldades manifestadas pelos Docentes, ou eventualmente o pouco envolvimento destes no E@D.
e) Informam a Direção sobre os alunos que não participam no processo por falta de meios ou
outros constrangimentos.
f) Articulam com os Professores Tutores, o SPO e a EMAEI, o acompanhamento das situações
de vulnerabilidade que requerem um especial cuidado.
g) Solicitam à Direção a convocatória de reuniões dos CT sempre que entenderem haver essa
necessidade.
h) Comunicam aos alunos e encarregados de educação as especificidades deste plano E@D.

2.7 - Equipa de Apoio Tecnológico – grupo 550
a) Apoia os Docentes nas suas dificuldades.
b) Organiza os meios e dá orientações.
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c) Capacita os professores sobre soluções de comunicação, podendo dinamizar pequenas sessões de formação.

2.8 – Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)
a) Apoiam os DT e Docentes nas situações de maior vulnerabilidade.
b) Apoiam os Professores Tutores na sua ação educativa e integradora.
c) Desenvolvem a sua ação habitual com as necessárias adaptações decorrentes da situação.

2.9 – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
a) Apoia os Titulares de Turma/ Diretores de Turma na definição de estratégias para os alunos
com medidas definidas no âmbito do DL n.º 54/2018, de 6 julho, na sua atual redacção.
b) Elabora um plano de acompanhamento para os técnicos que efetuam apoio ao aluno: Psicólogos; Terapeutas da Fala; Terapeuta Ocupacional.
c) Apoia os Professores Tutores na sua ação educativa e integradora.
d) Articula estratégias de atuação com o grupo de educação especial.
e) Monitoriza a aplicação das medidas com os Titulares de Turma/ Diretores de Turma em reuniões síncronas com os respetivos coordenadores.

2.10 – Docentes
a) Executam o plano E@D.
b) Conduzem a orientação educativa dos alunos – o que se pretende com cada tarefa, quais as
páginas a consultar no manual, onde podem pesquisar informação adicional e como se devem organizar.
c) Na educação pré-escolar definem com as crianças/alunos/encarregados de educação um horário semanal para esclarecimento de dúvidas ou outras situações. Neste nível de ensino os
Docentes deverão respeitar as orientações específicas definidas e aprovadas em reunião de
Departamento.
d) Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos definem com os alunos um horário semanal para as sessões síncronas
(1.º CEB: 1 sessão diária; 2.ª/3.ª CEB: 2 sessões diárias – conforme a carga horária da disciplina, poderá ser definido um mínimo de uma hora por semana ou por quinzena) e assíncronas,
bem como as plataformas de comunicação a utilizar (email, SMS, MMS, Google Classroom,
ZOOM, WhatsApp, entre outros). Devem ser estabelecidas rotinas de trabalho e respetiva
forma de controlo. Na planificação devem ter-se em conta as sessões por ensino à distância
veiculadas no canal RTP Memória, não devendo estas colidir com as sessões organizadas pelos professores.
No ensino secundário, cursos profissionais e Cursos de Educação Formação (CEF) definem
com os alunos um horário semanal para as sessões síncronas (2 sessões diárias – conforme a
carga horária da disciplina, poderá ser definido um mínimo de uma hora por semana ou por
quinzena) e assíncronas, bem como as plataformas de comunicação a utilizar (email, SMS,
MMS, Google Classroom, ZOOM, WhatsApp, entre outros). Devem ser estabelecidas rotinas
de trabalho e respetiva forma de controlo.
e) Partilham com outros colegas as suas experiências e práticas de sucesso e colaboram na solução de problemas que possam eventualmente surgir.
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f)

Registam no programa NETGIAE as faltas dos alunos nas sessões síncronas (só aqueles que
não participam, tendo meios para o fazer). Estas faltas não relevam para a progressão ou retenção.
g) Têm em conta as medidas universais, seletivas e adicionais definidas pelos conselhos de turma e constantes no RTP dos alunos, para a elaboração das tarefas a desenvolver. Para o efeito, o Titular de Turma/Diretor de Turma deve articular com o professor de Educação Especial
que acompanha o respetivo aluno.
h) Comunicam aos DT o horário semanal estabelecido com a turma, e os nomes dos alunos que
não estão a participar no E@D por falta de meios e outros constrangimentos.
i) Comunicam aos Coordenadores de Departamento eventuais constrangimentos que dificultam a sua participação no processo por qualquer razão.

2.11 – Delegados de Turma
a) Incentivam os seus colegas para se empenharem nas tarefas.
b) Comunicam aos DT as situações de eventual sobrecarga de trabalho ou outras situações
anómalas.

2.12 – Representantes dos Encarregados de Educação da Turma e Associação de Pais
a) Incentivam os Pais e EE a participar no processo;
b) Comunicam aos DT as situações de eventual sobrecarga de trabalho ou outras situações
anómalas.

3 - Estratégia e Circuito de Comunicação
A comunicação deve ser simples, eficaz e intuitiva, difundida através de meios digitais de
fácil acesso a toda a comunidade escolar. Deve ser sempre acompanhada de procedimentos e meios
para evitar dispersões. Devem ser utilizados preferencialmente os seguintes meios:
a)
b)
c)
d)
e)

Email
Plataforma Edmodo
Plataforma Google Classroom
Plataforma ZOOM
Plataforma Office 365 (outlook, word, excel, powerpoint, …)

4 - Estratégia Pedagógica
 As aulas síncronas serão lecionadas de acordo com a planificação decidida em reunião de
conselho de turma. Estas reuniões serão realizadas nos dias 14 e 15 de abril (conforme calendário a enviar brevemente). As planificações podem sofrer alterações de acordo com o
feedback dos alunos ou necessidade do professor.
 Definição da devida proporcionalidade entre as sessões síncronas e os tempos letivos semanais de cada disciplina. Aconselha-se um máximo de uma sessão síncrona por dia no 1.º
ciclo e duas sessões síncronas nos 2.º e 3.º ciclos. O número de sessões síncronas semanais
deverá aproximar-se de um terço do número de horas semanais da disciplina.
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 Cada professor deverá marcar trabalhos para serem realizados durante o tempo de trabalho
assíncrono, de acordo com as planificações.
 Os docentes dos apoios devem efetuar planificações para os alunos que acompanham e fazer
chegar essa planificação ao titular de turma.
 Os docentes da educação especial também elaboram as planificações a trabalhar com os
seus alunos.
 Deve ser dado relevo ao desenvolvimento de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, pelo que devem ser desenvolvidas atividades que privilegiem a informação e comunicação, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, criatividade, desenvolvimento pessoal e autónomo, bem-estar, saúde e ambiente.
 Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo é fundamental manter a ligação à escola e ao grupo/turma, o que implica construir espaços em plataformas digitais para divulgação dos trabalhos pelas crianças e pelos alunos bem, como fomentar a comunicação.
 Devem ser desenvolvidas atividades de carácter lúdico que promovam o bem-estar emocional dos alunos, tais como envio de sms, mms ou trabalhos em papel.
 Devem criar-se rotinas de trabalho que confiram segurança aos alunos.
 As atividades propostas devem contemplar espaços de interação e de convívio que promovam trabalho do grupo à distância e quebrem o isolamento em que os alunos se encontrem.
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5 – Cronograma
13 de abril

Conselho
Pedagógico

14 – 15 de abril

14-17 abril

20-24 abril

4-8maio

1-5 junho

Monitorização

Monitorização

Aprovação do Plano
E@D
Divulgação à comunidade escolar

Coordenador
PTE

Professor
titular/DT

Apoio na criação de grupos
nas plataformas E@D
Definição das
sessões síncronas na
mancha horária semanal
dos alunos
(auscultando
os docentes do
CT)

Divulgação da
mancha horária a todos os
alunos do
CT/EE (dependendo do nível
etário, inclui o
pré-Escolar)
Dinamização
pelo menos de
uma sessão
síncrona

DT/
Professores

Início das
sessões síncronas e da
Escola TV

Professores/
Alunos
Equipa Auto
Avaliação

6 – Recursos
 Site de apoio às escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/;
 RTP 2 – Educação pré-escolar
 RTP Memória – Ensino Básico
 Khan Academy - https://pt-pt.khanacademy.org/
 Escola Virtual - https://www.escolavirtual.pt/
 Aula Digital da Leya - https://auladigital.leya.com/
 RTP Ensina - https://ensina.rtp.pt/
 Meo Kids – Canal 52 da Meo
 Site aeoh.pt
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7 - Plano de Monitorização e Avaliação
Os resultados deste plano devem ser partilhados com os diferentes agentes da comunidade
educativa, visando uma adequação da ação à dinâmica da realidade do Agrupamento e às metas que
se pretendem alcançar.

A avaliação do plano E@D-AEOH possibilitará saber:
 O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas.
 Os obstáculos à sua concretização e formas de superação.

Momentos e formas de avaliação:
 No final do ano letivo, em forma de relatório que incorpore informação saída da avaliação interna realizada e de outros documentos.

A avaliação do plano E@D-AEOH deverá ainda ter em conta os seguintes aspetos:
 Grau de satisfação por parte da comunidade escolar – realização de inquéritos.
 Grau de consecução dos objetivos operacionais.
 Percentagem de alunos que reagem às tarefas propostas.
 Resultados escolares obtidos.
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