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1. Enquadramento 

O Ensino à Distância (E@D), teoricamente, é um cenário que promove a interação entre 

alunos, em que o professor é membro de uma rede, podendo partilhar as suas funções 

de liderança. Trata-se de um contexto de "abertura" na função docente e, para que tudo 

funcione em pleno, é imprescindível a tecnologia, mas também é fulcral a mediação em 

termos de prática pedagógica. Neste sentido, a forma de usar os meios tecnológicos tem 

de ser pensada num quadro de abordagem pedagógica inovadora. Sendo o Ensino, por 

excelência, um espaço de relação, é fundamental manter essa relação pedagógica, 

estimulante, desafiante e próxima. 

Este documento surge da necessidade de responder a uma realidade inédita e 

imprevisível e teve como referência o Roteiro – 8 Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas; as 10 Recomendações sobre o 

ensino a distância da Unesco; as Orientações para o trabalho das Equipas 

Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade E@D, o Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas de Barroselas e também o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

2. Implementação do Plano 

Mobilizar para a mudança 

O desenvolvimento de um plano de E@D é um processo em constante construção, 

alicerçado na procura permanente das melhores respostas às características do nosso 

Agrupamento, trata-se, pois, de um documento aberto, flexível. Este plano será 

implementado quando a evolução da situação epidemiológica associada à COVID-19 se 

agravar, levando à suspensão das atividades letivas. Trata-se de um regime em que o 

processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física 

entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos, através de sessões 

síncronas e assíncronas. 

Na primeira semana de suspensão das atividades letivas (entre 22 de janeiro e 05 de 

fevereiro de 2021) todos os Educadoras Titulares de Grupo, Professores Titulares de 

Turma  e Diretores de Turma entraram em contacto com os Encarregados de Educação 

para alertar para a esta realidade e seus procedimentos, bem como, para saber da 

necessidade de equipamentos tecnológicos e de novas palavras passe de acesso ao 
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Office 365. Na véspera do início do Ensino@Distância decidiu-se realizar uma breve 

sessão online a fim de verificar se todas as crianças e alunos já possuem as condições 

necessárias para o regime não presencial, esclarecer possíveis dúvidas e concertar 

procedimentos e regras para as aulas online. 

 
Foi sumariamente definido o papel de cada um na concretização das orientações 

pedagógicas. 

Quadro de responsabilidades 

Diretora  Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes 

estruturas do agrupamento; 

 Garantir a usabilidade das diferentes plataformas de apoio administrativo e 

pedagógico no âmbito do E@D; 

 Apoiar os Docentes no âmbito da utilização de recursos de ensino à distância; 

 Articular com a autarquia local com vista a garantir a igualdade de oportunidades 

a todos os alunos. 

 

Conselho 

Pedagógico 

 

 Garantir a transição para o desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem no quadro do E@D; 

 Assegurar a equidade e a inclusão na avaliação no quadro do E@D. 

Coordenadores de 

Departamento 

 

 Coordenar com cada um dos representantes de área disciplinar a definição de 

estratégias e metodologias mobilizadoras das diferentes aprendizagens essenciais 

no quadro da E@D; 

 Coordenar com os representantes de área disciplinar de forma a garantir 

equilíbrio na utilização dos recursos pedagógicos conducentes ao 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem; 

 Coordenar com os representantes de área disciplinar de forma a garantir 

equilíbrio de procedimentos de avaliação e de classificação dos alunos. 

 

Coordenadores da 

Áreas Disciplinares/ 

Coordenadora da 

Educação Pré- 

Escolar/ 

Coordenadora de 

Docentes do 1º 

Ciclo 

 Mobilizar o grupo disciplinar para a necessidade de articular e desenvolver 

estratégias e metodologias mobilizadoras das diferentes orientações curriculares 

(Educação Pré-Escolar) e aprendizagens essenciais no quadro da E@D; 

 Mobilizar o grupo disciplinar de forma a garantir equilíbrio na utilização dos 

recursos pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do processo de ensino e 

de aprendizagem; 

 Mobilizar o grupo disciplinar de forma a garantir equilíbrio de procedimentos de 

Avaliação Pedagógica. 

Coordenadores dos 

Diretores de Turma 

 Coordenar com os diretores de turma as estratégias de liderança a desenvolver em 

cada conselho de turma. 
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Diretores de Turma 

 

 Assumir a liderança da sua equipa pedagógica de forma a garantir equidade, a 

inclusão e o equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos; 

 Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de forma 

a atender a situações de vulnerabilidade no quadro do E@D; 

 Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de 

vulnerabilidade identificadas; 

 Articular com Serviços do Agrupamento (EMAEI/SPO/ASE/…). 

 

Educadores/ 

Professores 

Titulares de 

Turma/Docentes 

 Garantir a equidade e inclusão no âmbito do desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem no quadro do E@D; 

 Desenvolver e adaptar estratégias e metodologias com potencial de mobilização 

no quadro do E@D; 

 Garantir o equilíbrio nas tarefas/atividades a solicitar aos alunos; 

 Atender às diferentes realidades e contextos em que se encontram os alunos. 

 

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

(SPO) 

 Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados; 

 Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 

 Atender a situações de vulnerabilidade detetadas no âmbito do quadro de E@D. 

Psicóloga afeta aos 

Planos 

Desenvolvimento 

Pessoal, Social e 

Comunitário 

(PDPSC) 

 Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados; 

 Atender a situações de vulnerabilidade detetadas no âmbito do quadro de E@D. 

Técnico de 

Informática afeto 

aos PDPSC 

 Apoiar a utilização dos dispositivos móveis e as TIC no quadro de E@D. 

 

Professora 

Bibliotecária 

E Equipa BE 

 

 Apoiar os Docentes e os alunos no âmbito da mobilização de recursos 

pedagógicos e no cumprimento de atividades inscritas no plano de atividades da 

Biblioteca Escolar, no quadro da E@D; 

 Facultar instrumentos facilitadores do desenvolvimento de procedimentos de 

pesquisa, interpretação, tratamento e produção de informação. 

 

Equipa EMAEI 

 

 Apoiar os docentes e técnicos da comunidade educativa; 

 Dar continuidade à implementação/identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir nos RTP/PEI/PIT; 

 Apoiar as famílias no processo de adaptação à modalidade de E@D; 

 Articular com os diversos serviços da comunidade. 
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Equipa de apoio à 

implementação do 

E@D 

 

 Apoiar os Docentes no âmbito da definição de estratégias e metodologias no 

quadro do E@D; 

 Apoiar os Docentes e os alunos na usabilidade das diferentes aplicações 

informáticas; 

 Avaliar e atender a sugestões de melhoria do Plano E@D; 

 Articular com a Coordenadora do Observatório de Qualidade a avaliação global 

do Plano de E@D. 

Coordenadora do 

Observatório de 

Qualidade 

 Definir, em conjunto com a equipa de apoio à implementação do E@D, os 

indicadores de qualidade e quantidade; 

 Recolher e analisar, em conjunto com a equipa de apoio à implementação do 

E@D, a informação necessária à avaliação o Plano de E@D. 

A. Operacionais/  

A. Técnicos 

- Digitalizar documentos; 

- Imprimir e distribuir os documentos necessários aos alunos. 

 

Comunicar em rede 

 Para se estabelecer um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os 

intervenientes da comunidade escolar são utilizados os seguintes canais: 

Canal         Utilização 

GIAE-Online       
 

 Os Docentes continuarão a utilizar o GIAE-Online onde farão o 
registo dos sumários; 

 Nesta fase, pretende-se disponibilizar toda a informação passível 
de ser consultada pelos alunos/EE, no GIAE-Online.         

Office 365 
 

 Crianças, alunos, docentes, assistentes técnicos e assistentes 
operacionais possuem um e-mail institucional que serve de canal 
privilegiado para a comunicação em rede.  

 Para comunicações síncronas e assíncronas utiliza-se o Teams. 

Página eletrónica do 
Agrupamento 

 Continuará a funcionar nos moldes usuais, com informação 
genérica para a comunidade. 

Telefone ou 
telemóvel 

 Canal a utilizar, nas situações de ausência de acesso a meios 
informáticos e internet, para articular o acesso a informações, 
sendo também uma via a privilegiar para recolher feedback/ 
acompanhar os alunos. 

 

Modelo de E@D 

O Plano do E@D desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e 

assíncronas. 

As sessões síncronas são um espaço privilegiado para: 

 orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, 

designadamente lecionação de conteúdos novos e sistematização/consolidação 

das aprendizagens, quais as páginas do manual a consultar, quais as fichas do 

caderno de atividade a realizar, de que modo podem colaborar com os colegas, 
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onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu 

trabalho...); 

 esclarecimento de dúvidas, para o estabelecimento de rotinas e conferir 

segurança aos alunos. 

De acordo com as recomendações da UNESCO, deve-se “manter um ritmo de ensino 

consistente com o nível de autorregulação e aptidões metacognitivas dos alunos, 

nomeadamente para as aulas transmitidas em direto. De preferência, a unidade de 

aprendizagem para os alunos do ensino primário não deve exceder 20 minutos, e 40 

minutos para os alunos do ensino secundário." 

Os momentos assíncronos destinam-se à realização autónoma das tarefas propostas, 

estando os professores disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, devendo os alunos 

recorrer às Publicações das respetivas disciplinas no Teams ou através do e-mail. 

 Mancha horária semanal Organização das equipas 
pedagógicas 

Operacionalização do E@D 

Ed
u

ca
çã

o
 P

ré
-E

sc
o

la
r 

Manutenção do horário letivo. 
Nos casos das crianças que são 
acompanhados por técnicos da 
ELI haverá uma articulação 
entre estes e a Educadora de 
forma a manter o acompa-
nhamento necessário. 
 

Realização de momentos 
de trabalho colaborativo 
semanal, entre as 
Educadoras, para: 

 partilha de 
materiais/recursos a 
disponibilizar aos 
Encarregados de 
Educação;  

 monitorização da 
adesão dos 
Encarregados de 
Educação aos encontros 
e dos procedimentos 
efetuados na semana 
anterior. 

 

Realização de contactos, 
sempre que haja necessidade 
e com uma periodicidade 
mínima semanal, com os 
Encarregados de Educação, 
para indicação de tarefas para 
as crianças. 
As tarefas propostas são 
planificadas de acordo com as 
especificidades de cada 
grupo. 
 

 1
º 

C
ic

lo
 

Manutenção do horário letivo 
da turma, incluindo a disciplina 
de Inglês (3º e 4º anos) e EMRC, 
para os alunos inscritos. 
Os alunos com medidas 
seletivas e adicionais também 
têm contemplado no seu 
horário o apoio das docentes da 
Educação Especial.  
Nos casos de alunos que são 
acompanhados por técnicos do 
CRI/SPO/PDPSC há uma 
articulação entre estes e o 
Professor Titular de Turma de 
forma a manter o 
acompanhamento necessário. 
 

Realização de momentos 
de trabalho colaborativo 
semanal, por ano de 
escolaridade, para: 

 balanço/monitorização 
do desenvolvimento do 
E@D;  

 articulação e 
planificação das tarefas 
a propor para semana 
seguinte. 

  

Para a realização das sessões 
síncronas atender-se-á ao 
seguinte: 

 Duas sessões diárias de 30 a 
45 minutos (manhã e 
tarde); 

 As turmas com dois anos de 
escolaridade serão 
subdivididas por ano na 
sessão da manhã; 

  Aconselha-se o acompa-
nhamento dos alunos pelos 
Encarregados de Educação; 

 Os Docentes de Educação 
Especial/Técnicos 
/Terapeutas com sessões 
síncronas de Apoio. 
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 2ºCiclo 3ºCiclo Ensino Secundário 

M
an

ch
a 

h
o

rá
ri

a 
se

m
an

al
 

Manutenção do horário letivo da 
turma. 
Todas as turmas têm uma sessão 
semanal com o respetivo Diretor 
de Turma na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento. 
Os apoios ao estudo também 
continuarão a ser implementados. 
 

Manutenção do horário letivo da 
turma. 
 Ajuste no horário das disciplinas no 
tempo do desdobramento. 
Todas as turmas têm uma sessão 
semanal com o respetivo Diretor de 
Turma na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento. 
Os apoios individualizados, os apoios 
tutoriais e as coadjuvações manter-se-
ão, ajustando-se o seu funcionamento 
ao regime não presencial. 

Manutenção do horário letivo da 
turma, incluindo as aulas de Apoio 
Pedagógico Acrescido. 
Ajuste no horário das disciplinas no 
tempo do desdobramento. 
Todas as turmas têm um tempo 45 
minutos com o respetivo DT - 
Assembleia de Turma. 

Organização das Equipas Pedagógicas/ 
Conselhos de Turma 

A organização dos Conselhos de Turma passa por uma liderança do Diretor 
de Turma de forma a garantir equidade, a inclusão e o equilíbrio no trabalho 
pedagógico a realizar com os alunos, bem como, a monitorização do 
cumprimento das tarefas propostas, da assiduidade e da pontualidade. 
Serão reformuladas, se necessário, as medidas de suporte à aprendizagem e 
à inclusão. 
Os alunos com medidas seletivas e adicionais também terão contemplado no 
seu horário o apoio das docentes da Educação Especial.  
Nos casos de alunos que são acompanhados por técnicos do PDPSC, haverá 
uma articulação entre estes, a EMAEI e Diretor de Turma de modo a manter 
o acompanhamento necessário. 
Nos casos de alunos acompanhados pelo SPO, deverá a responsável por este 
serviço contactar o aluno/encarregado de educação e definir o horário em 
que o mesmo vai ser desenvolvido à distância.  
A articulação como o conselho de turma, através do Diretor de Turma, 
continuará a realizar-se nos moldes habituais, mas de forma não presencial, 
concretamente no que toca à orientação vocacional. 

Operacionalização do E@D Todos os professores terão contacto síncrono com os seus alunos de acordo 
com o horário semanal da turma. 
Serão realizadas sessões de trabalho colaborativo entre os elementos da área 
disciplinar e entre as equipas pedagógicas.  

 
 

Colaborar e articular 

A colaboração e a interajuda entre pares são fundamentais, neste sentido importa 

incentivar a cooperação e o espírito de equipa, permitindo uma maior segurança aos 

professores. Os momentos de Trabalho Colaborativo por áreas disciplinares/equipas 

pedagógicas/ano de escolaridade são um espaço privilegiado para a criação e partilha de 

recursos, concertação de estratégias/metodologias e monitorização do desenvolvimento 

do E@D. 

O Espaço de Publicações no Teams na Equipa - Docentes AEB - será o espaço 

digital/fórum/chat privilegiado, onde é possível colocar as questões, fornecer instruções 

para utilização de ferramentas tecnológicas e partilhar ideias e experiências.  

Seguem-se várias recomendações que são importantes ter em conta na realidade do 

E@D. 
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+
 1 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA UM DOCENTE COMUNICAR EM AMBIENTES ONLINE 

 
Recomendação 1 
Utilizar uma linguagem clara e concisa que permita aos estudantes compreender as informações 
veiculadas. Sempre que possível é desejável usar um vocabulário claro e dar indicações diretas 
relacionadas com as atividades que os estudantes têm de realizar. 
Recomendação 2 
Utilizar um tom amigável e positivo. A comunicação deve ser orientada para o desenvolvimento 
de estratégias que promovam um clima favorável à aprendizagem dos estudantes. É importante 
criar um ambiente de proximidade e o tom das mensagens uma menor ou maior sensação de 
proximidade. Lembre-se de que os ambientes online podem parecer à priori “frios” e “distantes”, 
quando comparados com as salas de aula físicas.  
Recomendação 3 
Planificar os momentos de comunicação. Desta forma todas as informações chegarão sempre aos 
estudantes atempadamente. É importante que haja pelo menos uma mensagem semanal, de 
preferência no início da semana, anunciando as atividades a desenvolver durante esse período.  
Recomendação 4 
Estimular os espaços de comunicação colaborativa assíncrona. O professor deve orientar, mediar 
e direcionar os debates para os objetivos de aprendizagem e contribuir para a construção 
colaborativa e a troca de conhecimentos entre os estudantes. Para além disso, devem ser 
estabelecidas diretrizes de comunicação e regras de participação nas salas de aula virtuais 
assíncronas. 
Recomendação 5 
Estabelecer regras de comunicação nos diferentes espaços de comunicação que devem ser 
respeitadas por todos os membros da comunidade virtual de aprendizagem. 
Recomendação + 1 
E finalmente, mas não menos importante. Informar os estudantes que ser professor online não 
significa estar sempre disponível, sendo que devem ser dadas indicações relativamente ao tempo 
máximo de resposta a possíveis questões. Assim evitam-se angústias e reclamações dispensáveis. 
 
 
5 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA UM ALUNO NAS AULAS ONLINE 
 
Recomendação 1 
Antes do início de cada aula, verifica se tens o material necessário para a mesma, isto é, se tens 
junto de ti o material de escrita (estojo), o caderno diário da disciplina, o manual escolar e o 
caderno de atividades, se necessário. Também poderás ter junto de ti uma garrafa de água. 
 
Recomendação 2 
Sê pontual, procura estar preparado uns minutos antes da hora do início da aula. Aguarda que o 
teu professor inicie a reunião e só depois é que deves entrar/participar na aula/reunião. 
 
Recomendação 3 
Quando entrares na reunião/aula, deves manter o teu microfone desligado e a tua câmara ligada.  
 
Recomendação 4 
Participa ativamente, mas esperando a 
tua vez, deves utilizar a ferramenta 
levantar a mão, sempre que queiras falar.  
 
Recomendação 5 
Aproveita ao máximo as aulas síncronas para aprender os novos conteúdos e esclarecer as 
dúvidas que tens. Assim, evita distrações, desliga as notificações do teu telemóvel e procura estar 
num local da tua casa em que possas estar concentrado sem seres interrompido 
constantemente. 
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Metodologias de Ensino 

As metodologias a privilegiar no E@D devem: 

 ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação; 

 promover um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens; 

 fomentar o desenvolvimento das Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 desenvolver processos de aprendizagem colaborativa, por tarefas, trabalho de projeto, 

resolução de problemas, estudo de caso, … 

A plataforma #EstudoEmCasa poderá ser um recurso a mobilizar como: 

 motivação para a aprendizagem e/ou para a realização de uma tarefa; 

 complemento da abordagem aos conteúdos programáticos. 

No E@D as atividades são mediadas e enriquecidas pelos meios eletrónicos e-atividades, 

necessitando de um cuidado especial na sua seleção e elaboração. 

Elementos que devem estar presentes numa atividade em contexto online (e-atividade): 

 Apresentação do título e subtítulo; 

 Descrição da e-atividade (contexto); 

 Objetivos gerais de aprendizagem; 

 Disponibilização dos Recursos de Aprendizagem; 

 Período de realização; 

 Critérios de Avaliação/cotações; 

  Descrição do procedimento de entrega de trabalho; 

 Natureza da atividade (individual ou em grupo/colaborativa); 

 Apresentação das etapas do desenvolvimento das atividades solicitadas com vista a 

flexibilizar e melhorar a organização; 

Neste contexto é fundamental escolher criteriosamente o que avaliar e classificar, 

atendendo à gestão cuidada da carga de trabalho do professor, mas também à 

necessidade de diversificar os processos de recolha da informação e distribuição de 

um feedback de qualidade aos alunos.  

O que se quer 
avaliar? 

 

Como avaliar? Quem avalia? Com que 
normas se 

avalia? 

Como se 
comunicam 

os resultados? 

Competências Desenhar 
atividades 

avaliativas e 
instrumentos 

Professor, 
pares, 

estudante, 
outros 

Definir critérios 
de avaliação 

 

Elaborar 
comentários 
de feedback 

 

 

Para elaborar um bom feedback, é necessário atender: 

 Entendível - expresso numa linguagem que os alunos entendam; 

 Seletivo - destacando duas ou três coisas para comentar; 

 Específico - apontando para aspetos do trabalho em que o feedback se aplica; 
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 Contextualizado - referenciado aos critérios de avaliação; 

 Equilibrado - apontando aspetos positivos e outros que precisam de ser melhorados; 

 Orientador – dando pistas sobre como podem melhorar e incentivando a reanálise das 

respostas levando o próprio aluno a identificar o erro, em lugar de o corrigir; 

 Transferível - focado em processos, capacidades e processos de autorregulação e não 

apenas nos conteúdos. 

 

Princípios Orientadores para uma 
Avaliação Pedagógica em E@D 

No quadro de E@D assume-se que:  

 ensinar a distância é diferente e, por isso, avaliar é diferente;  

 os processos educativos e avaliativos devem ser adequados ao que se ensinou, 

às condições específicas de aprendizagem; 

 é necessário rever critérios em função dos diferentes contextos de 

aprendizagem;  

 avaliar é mais do que medir, devendo constituir-se como um meio para apoiar a 

aprendizagem e, consequentemente, a inclusão de todos os alunos; 

 a avaliação é eminentemente formativa e deve ser um instrumento ao serviço 

das aprendizagens, a sua função não é punitiva ou seletiva, mas sim, um 

instrumento para que todos aprendam; 

 é possível emitir um juízo global no final do processo. 

 

Decorrente da implementação do Plano de E@D do Agrupamento, concretamente das 

opções pedagógicas e metodológicas, acompanhando o ensino e a aprendizagem, 

seguem-se algumas orientações que sustentarão os juízos que os professores farão 

sobre o desempenho dos seus alunos. 

1. Avaliar para melhorar as aprendizagens  

A avaliação deve ser um processo integrado no desenvolvimento do currículo, com o 

objetivo central de ajudar os alunos a aprender melhor, designadamente dando-lhes um 

feedback de qualidade.  

O envolvimento dos alunos na avaliação desenvolve a consciência sobre as 

aprendizagens, a forma como as adquirem e promove a autonomia e a capacidade de 

reflexão.  

Para o desenvolvimento da autonomia e da autorregulação têm de ser dadas 

instruções claras e simples sobre os objetivos a atingir, com tarefas desafiadoras, mas 
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concretas e significativas, com os recursos a utilizar, os momentos de ponto de 

situação e os prazos a cumprir.  

2. Desenvolvimento do processo de avaliação: acompanhar, ajustar e fazer pontos de 

situação  

O feedback deve ser explícito e comunicado de forma a que os alunos o percebam, 

orientador, dando instruções claras sobre os aspetos positivos e a melhorar, 

referenciado aos critérios de avaliação e focado no processo ou na tarefa. 

3. Suportes de apoio à avaliação e à aprendizagem  

Os meios/suportes que permitem o desenvolvimento da avaliação de forma integrada 

com o ensino e a aprendizagem, podendo muitas vezes ser complementados entre si: 

 Videoconferência; - Vídeo; - Chat e Fóruns; - Jogos interativos (gamificação); 

 Feedback aos/dos alunos; - Contacto telefónico; - …  

4. Diversificar e adequar ao currículo, às metodologias, aos alunos os procedimentos 

de recolha dados  

Para uma maior fiabilidade no processo avaliativo, devem combinar-se diferentes 

processos de recolha de dados, em contextos diferenciados. Os instrumentos e as 

técnicas devem ser adequados à tarefa e às competências a mobilizar. 

São considerados processos de recolha de dados, adequados ao desenvolvimento do 

currículo a distância, nomeadamente: 

- Portefólio; - Rubricas; - Registo de Vídeo; - Questionários escritos; - Questionamento 

oral; - Relatório de uma atividade/projeto; - Narrativas digitais; - … 

5. Decidir com base em procedimentos e técnicas diversificados: 

 5.1. Triangular para garantir o rigor em avaliação. 

A triangulação de dados permite que a avaliação se concretize com maior rigor e 

contribui para uma melhor avaliação do que os alunos sabem e são capazes de fazer. A 

análise dos dados da avaliação com recurso à triangulação permite aferir oscilações no 

desempenho dos alunos, beneficiando do olhar de mais do que um avaliador e, assim, 

fazer os ajustamentos necessários.  

5.2. Diversificar os procedimentos de recolha de dados contribui para o rigor e a 

equidade.  

Avaliar uma mesma aprendizagem em vários momentos através da utilização de 

instrumentos diferentes permite uma melhor aferição sobre os desempenhos dos 

alunos, a sua evolução, e uma melhor adequação à diversidade de alunos, dando 

oportunidade para que possam demonstrar a sua aprendizagem em situações que lhes 

são mais “adaptadas”.  
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5.3. Diferentes atores para consolidar juízos de valor (classificação). 

O recurso à avaliação interpares (heteroavaliação), a discussão dos resultados da 

avaliação com os alunos (autoavaliação) e a triangulação de dados da avaliação com 

outros docentes do mesmo aluno poderão ser um apoio fundamental à concretização da 

avaliação. 

Selecionar os meios tecnológicos de E@D 

Os meios tecnológicos previstos para o auxílio do E@D serão centralizados nas 

funcionalidades do Office 365, pois é a ferramenta já utilizada pelos professores e pelos 

alunos. A plataforma colaborativa Teams, já do conhecimento de todos, deverá ser 

rentabilizada de forma a potenciar todas as suas funcionalidades, mantendo-se o 

acompanhamento da responsável pelos programas informáticos do Agrupamento. 

 

Cuidar da comunidade escolar 

“Manter a ligação à escola e ao grupo/turma implica construir espaços em plataformas 

digitais, para divulgação dos trabalhos efetuados pelas crianças/pelos alunos, bem como 

fomentar o estabelecimento de comunicações regulares entre professores e alunos e 

entre alunos.” A criação da rotina diária, com contactos regulares com os professores, as 

sessões síncronas serão fundamentais na promoção da confiança face à escola e no 

sentimento de pertença à turma. “A interajuda é primordial, devendo ser promovidas 

técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das tarefas quer ao 

nível da regulação interpares.” 

 

Acompanhar e monitorizar 

Há uma equipa responsável pela monitorização e regulação do plano de E@D, que fará 

consulta regular aos alunos e encarregados de educação, através de 

questionários/inquéritos de satisfação e recolherá indicadores de qualidade e de 

quantidade, que poderão passar pela taxa de concretização das tarefas propostas pelos 

professores. 

A monitorização do trabalho realizado pelos alunos pode ser feita, pelo professor da 

disciplina, a partir: 

 Da receção de e-mails no Office; 

 Da resposta a formulários/questionários 

 Da entrega de tarefas no Teams 

 Entre outros. 



 

PÁGINA 14 DE 14 

3. Considerações Finais 

O Plano de E@D é um documento aberto que procura dar resposta a uma realidade 

diferente, mas já experienciada, poderá estar sujeito a alterações/reformulações em 

função do contexto e das necessidades sentidas pelos alunos e suas famílias e/ou pelos 

docentes.  

 

 

 

 

Votos de sucesso neste percurso! 

Em breve, estaremos junt@s! 


