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Introdução
Na sequência das medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, o Governo tem vindo a aplicar
um conjunto de medidas através da publicação de diversa legislação.
Contextualizando a situação específica da Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural de Serpa (EPDRS), enquanto instituição de ensino público da rede do
Ministério da Educação, a mesma enquadra-se nas medidas previstas nessa
legislação, nomeadamente no que se refere à suspensão de toda a atividade letiva e
não letiva e formativa presencial.
No seguimento dessa suspensão e com a declaração sucessiva do estado de
emergência declarado pelo Presidente da República, o Governo regulamenta as
medidas excecionais e transitórias na área da educação, no âmbito da pandemia da
doença do COVID 19.
Nesse enquadramento regulamentar, prevê-se a realização das aprendizagens em
regime não presencial, e a definição e implementação de um plano de ensino à
distância, com as metodologias adequadas aos recursos disponíveis e critérios de
avaliação, tendo em conta os contextos em que os alunos se encontram.
É neste contexto normativo e reforçado pelas diversas orientações emanadas da
Administração Educativa, que é elaborado este Plano de Ensino à Distância da
EPDRS adiante designado por PED.
A este plano esteve associada uma reflexão profunda por parte dos diferentes órgãos
da escola, desde a Direção, passando pelo Conselho Pedagógico que inclui
naturalmente todos os órgãos intermédios de gestão pedagógica. Houve também uma
grande preocupação com o levantamento de todas as variáveis que podiam
determinar uma deficiente aplicação do PED, quer pelos docentes quer pelos alunos.

3

Plano de Ensino

Assim, a Direção acompanhando a dinâmica de entrada e saída de alunos e o seu
contexto socioeconómico e geográfico, procede a um levantamento sistemático das
situações que possam limitar a execução completa do plano e pôs em prática uma
estratégia de implementação no terreno de todas as condições técnicas que permitem
a todos os atores poderem atuar dentro seu nível de intervenção, de forma adequada.
Referimo-nos à garantia de acesso generalizado aos meios tecnológicos necessários
(Hardware, Software e Internet) e nas situações em que foi praticamente impossível
ter essas condições encontraram-se outras formas de fazer chegar a informação.
Também é importante realçar que este plano preocupa-se em garantir a continuidade
no desenvolvimento das diferentes áreas de intervenção no plano pedagógico,
previstas: no Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 julho; no Decreto-Lei nº 54/2018 de 6
julho; do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; no Projeto
Educativo da EPDRS.
Finalmente e não menos importante, dando continuidade a uma cultura permanente
de autoavaliação institucional, a monitorização deste plano será feita com
regularidade, para que possamos garantir no final do processo o cumprimento das
metas do nosso Projeto Educativo e dos objetivos contratualizados no âmbito do
Programa Operacional Capital Humano (POCH).
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1 - Metodologia
De forma a garantir uma eficaz comunicação entre os diversos atores e, bem assim, o
controlo da gestão do currículo e o cumprimento dos objetivos do PED, utilizamos a
seguinte metodologia, a saber:
1. Identificação de um Software/aplicação suficientemente abrangente e
de fácil acesso e controlo interno para este modelo de ensino. A opção foi pelo
acesso dos professores e alunos ao Microsoft 365 e em particular
ao software/aplicação Teams. Este software/aplicação está disponível
gratuitamente para toda a comunidade escolar através do um email
institucional (plataforma Office 365) individual.

2. O processo de organização e gestão do ensino à distância foi definido da
seguinte forma:
a. Os alunos precisam de um computador ou “smartphone” com
internet, aceder através do seu email à plataforma do Office 365,
e procurar no Teams o respetivo grupo. Este acesso será feito
com base nas indicações dos professores, em sessões
combinadas e aulas do horário;
b. Os professores, com o apoio e supervisão dos Coordenadores de
Departamento, fazem chegar aos alunos os materiais necessários
para

realizarem

a

apropriação

e

desenvolvimento

de

conhecimentos e capacidades no âmbito dos módulos das várias
disciplinas e ou UFCD’s;
c. Os materiais são acompanhados de um guião/Plano Estratégico de
acompanhamento (Planificação das atividades por aula (sumário)
contemplando,

na

última

aula

do

módulo,

a

auto

e

heteroavaliação) para que cada aluno possa saber como
desenvolver as tarefas pretendidas nas horas previstas para as
aulas do respetivo módulo (Anexo I);
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d. Os professores partilham com os alunos os critérios de avaliação
(adaptados em sede de Conselho Pedagógico de acordo com a
situação atual) que acompanharão o trabalho não presencial
(Anexo II);
e. Os professores disponibilizarão, com base no horário das turmas,
sessões síncronas e assíncronas quer para turmas inteiras, quer
para pequenos grupos, sempre tendo em conta o perfil de cada
aluno;
f. Os alunos das turmas de 3º ano desenvolverão as atividades
letivas através destes procedimentos;
g. Em relação aos alunos que não têm computador e/ou internet, a
escola encontra-se a acompanhar estas situações e apresenta
soluções adaptadas a cada situação em concreto de forma a
ultrapassar esta dificuldade;
h. Esta modalidade de ensino será acompanhada continuamente e
sistematicamente pelos professores e diretores de turma que
ajudarão a operacionalização da mesma e o processo de
aprendizagem.
3. Compromisso dos alunos com este modelo de ensino é importante e o
envolvimento dos encarregados educação enquanto agentes do processo é
decisivo. Assim foi elaborado um contrato que não é mais que uma extensão do
contrato de formação assinado no ingresso do aluno no curso que frequenta,
que compromete alunos e encarregados de educação no cumprimento deste
plano, naquilo que respeita aos seus deveres (Anexo III).
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2 – Regimes de Ensino
2.1 - Plano de Ensino em Regime Presencial
Por regime presencial entende-se aquele em que o processo de ensino e de aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que os alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se
fisicamente no mesmo local.
O regime presencial decorre da legislação em vigor e foram adotados os seguintes procedimentos /
normas de conduta para assegurar o cumprimento das orientações das autoridades de saúde e
educação, e previstas no Plano de Contingência da escola.

2.2 - -

Plano de Ensino em Regime Misto

Por regime misto entende-se aquele em que o processo de ensino e de aprendizagem combina as
atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. Este regime aplica-se, quando
necessário.
O regime misto pressupõe a adoção dos procedimentos seguintes:
2.2.1 -Alternância semanal do regime presencial com o regime à distância por cada grupo de
turmas por ano de escolaridade, reduzindo a população escolar nos vários
estabelecimentos para 50%.. Este sistema promove a equidade das condições e meios para
a aprendizagem dos alunos de uma mesma turma.
2.2.2 - Caso se verifique a necessidade, por indicação dos serviços de saúde ou educação, da
diminuição do n.º de alunos por sala de aula, deverá proceder-se ao sistema de meia turma
presencial e outra meia turma não presencial. Nesta situação os alunos que ficam em
regime à distância, acompanham, de forma síncrona, as aulas presenciais (em cada sala de
aula serão reunidas as condições necessárias para o efeito);
2.2.3 - Cumprimento integral do horário letivo definido para o regime presencial;
2.2.4 - Todos os professores cumprem o seu horário presencialmente apoiando os alunos em
regime à distância a partir da escola;
2.2.5 - Os alunos a cumprir a semana no regime à distância acompanham as atividades de forma
síncrona e assíncrona através da Plataforma TEAMS; (o trabalho autónomo é definido caso a
caso, disciplina a disciplina, UFCD a UFCD)

2.2.6 - Salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, deverá assegurar-se, sempre
que possível, em regime presencial:
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- o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais;
- o apoio prestado aos alunos no centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade
especializada, e apoios prestados por técnicos.
- o acompanhamento dos alunos que, comprovadamente, não reúnam condições para
realizarem trabalho autónomo em casa, motivadas por fatores de risco e/ou vulnerabilidades
passíveis de comprometer o seu percurso de aprendizagem.
Caso, por questões logísticas tal apoio não possa ser prestado em regime presencial, o mesmo
será dado através de sessões pela Plataforma TEAMS e através de contacto telefónico.

2.3. Assiduidade e acompanhamento
• É responsabilidade do Diretor de turma acompanhar a assiduidade dos alunos, efetuando as
diligências necessárias quando o aluno não comparecer na aula.

• Os alunos, desde que tenham condições de trabalho, identificadas pelo Diretor de Turmaestão
obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos
termos e prazos acordados com o respetivo docente nas sessões assíncronas.

• Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar
nas sessões síncronas, devem os respetivos professores disponibilizar o conteúdo das mesmas através da
plataforma utilizada.

• O EE terá de proceder à justificação da ausência do aluno, segundo a legislação em vigor.
• Nas sessões assíncronas não há lugar a marcação de faltas, contudo, é obrigatória a realização das tarefas
solicitadas pelo professor. O cumprimento das tarefas e a qualidade da sua execução são elementos
essenciais da avaliação do aluno.

• O professor comunica ao DT a falta de cumprimento na realização das tarefas e o incumprimento de prazo de
entrega por parte dos alunos, para posterior informação ao encarregado de educação.

• Caso se verifique excesso grave de faltas, serão seguidos os procedimentos previstos legalmente, e descritos no
Regulamento Interno da Escola, no sentido da recuperação das atividades e a ultrapassagem do limite legal de
faltas pode, ainda, ter repercussões na Aprovação / Transição do aluno, nos termos previstos na lei.
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3- A Biblioteca Escolar
Num contexto de ausência dos alunos na escola e quando se exige da sociedade uma
forte responsabilização, não pode ser esquecido o papel daquela na aquisição de
competências transversais, quer nas dimensões do conhecimento geral, quer da
literacia, quer na dimensão da cidadania, por isso não podíamos abdicar do papel da
Biblioteca Escolar (BE) neste processo. Assim foi também implementado um plano
de intervenção da BE em coordenação com a equipa que garante a Estratégia da
Educação para a Cidadania que será posteriormente divulgado.

4- Educação Inclusiva
No seguimento das instruções emanadas do Ministério da Educação, nomeadamente
as Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à
Educação Inclusiva na modalidade E@D, A equipa multidisciplinar de apoio à
educação inclusiva (EMAEI) redefiniu as suas linhas orientadoras.
Estando nós numa fase “que requer uma enorme capacidade adaptativa por parte de
todos - alunos, profissionais e pais e encarregados de educação - a uma nova
realidade que reorienta os contactos sociais para trabalho a distância, como
condição de manutenção da saúde individual e comunitária, todos os recursos da
escola devem orientar-se para uma ação comum que assegure a prossecução do
processo de ensino e aprendizagem nos moldes mais ajustados e, acima de tudo, que
garanta o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à
participação no processo de ensino e aprendizagem.”
Tal como todos os outros atores, a EMAEI tem, também, agora um papel
fundamental na construção de uma escola que tem de funcionar à distância, mas
próxima e humana. Assim foi elaborado um plano que dá resposta a estas dimensões
(Anexo IV).
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5- Apoio Psicológico
Neste momento em que vivemos de pandemia e que nos obrigou a ficarmos em casa
em isolamento social, tivemos que mudar rotinas e hábitos muito rapidamente, é
normal que possam surgir dúvidas e angústias. Todos vivemos numa incerteza
relativamente ao nosso futuro. Por vezes, precisamos partilhar essas ansiedades e
aconselharmo-nos com alguém. A EPDRS disponibiliza este serviço a toda a
comunidade educativa, com ênfase nos alunos e encarregados de educação.
A Psicóloga da escola estará disponível por contato telefónico ou por email, em
horário definido e publicitado internamente.

6- Monitorização do PED
Tal como tínhamos referido anteriormente existe uma preocupação permanente por
parte da escola, na avaliação dos nossos processos, o que obrigava à existência de
uma estratégia para este momento, até porque estamos em presença de uma nova
experiência que requer um acompanhamento muito preciso.
Nesse contexto e uma vez que o Ensino a Distância envolve um leque de alterações
de processos internos, surge a necessidade de acompanhar os mesmos com um tipo
de monitorização específico. Daí a criação de uma estratégia de monitorização desta
PED (Anexo V).
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Considerações Finais
Este documento foi o resultado de um trabalho de toda a equipa que constituí o corpo
docente, a psicóloga e a direção da EPDRS. Esperamos ter garantido as condições
exigidas para cumprir os nossos compromissos com os alunos, as famílias e com
quem nos administra e financia, conscientes de que estamos apenas no início de uma
caminhada difícil e que não sabemos quando termina.
Garantida está a nossa vontade de garantir os objetivos a que nos propomos com este
PAD, cumprindo como sempre o que nos comprometemos enquanto serviço público
de educação.

Serpa em 25 de novembro de
2021
O Conselho Pedagógico
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Anexos
Anexo I – Guião

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Guião de Trabalho para E@D
Plano Estratégico de Acompanhamento
Disciplina

Módulo/UFCD

Aluno/Turma

Operacionalização das atividades a desenvolver
semanalmente
AULAS / DIAS

RESUMO DAS ATIVIDADES DAS AULAS E CONTEÚDOS

Nº de Aulas
(2,4,…)

SUMÁRIO:
Aula em sistema de e-learning através da plataforma Teams Aplicação
Office 365.

Dia (s):
/
/

/
/

Nº de Aulas
(2,4,…)
Dia (s):
/
/

/
/

Nº de Aulas
(2,4,…)
Dia (s):
/
/

/
/

Tarefas , tipologia de sessão, modelo de orientação e evidência a enviar ao
professor

SUMÁRIO:
Aula em sistema de e-learning através da plataforma Teams Aplicação
Office 365.
Tarefas , tipologia de sessão, modelo de orientação e evidência a enviar ao
professor

SUMÁRIO:
Aula em sistema de e-learning através da plataforma Teams Aplicação
Office 365.
Tarefas , tipologia de sessão, modelo de orientação e evidência a enviar ao
professor

NOTAS:
São obrigatórios os seguintes sumários:
Sumário da 1ª aula - Orientações sobre as novas estratégias para as aulas do módulo
Sumário da última aula - Auto e heteroavaliação.

Voltar
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Anexo II – Critérios de avaliação

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Reformulação dos critérios de avaliação tendo por base a suspensão das atividades
letivas presenciais

Saber / saber fazer=70% (avaliar esta vertente com base nos vários trabalhos
realizados pelos alunos e centrados nos domínios que regem a avaliação,
optando, cada professor pela ponderação que melhor se adequa)
Saber ser e estar=30% (vertente atitudinal)
a) Responsabilidade e organização (o aluno revela empenho, cumpre os prazos e
organiza o caderno/portefólio) – 6%
b) Participação e cooperação (o aluno participa nas sessões marcadas) – 6%
c) Interesse e empenho (o aluno demonstra interesse e é empenhado nas atividades)
– 6%
d) Autonomia (o aluno realiza as tarefas de forma autónoma) – 6%
e) Recolha, seleção e tratamento da informação (o aluno tem o portefólio,
atualizado e organizado, pasta no seu computador (caderno) com os materiais do
módulo/UFCDs devidamente organizados e identificados) – 6%

Voltar
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Anexo III – Contrato Pedagógico

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Contrato pedagógico
Modalidade de trabalho dos docentes e dos alunos em período de suspensão das
atividades letivas

A suspensão das atividades letivas presenciais implica uma reformulação das práticas
docentes e da lecionação. O modelo que se apresenta, envolve a necessidade de um
entendimento claro das obrigações de todos os intervenientes para permitir a
continuidade do processo de ensino e aprendizagem e o sucesso escolar e social dos
alunos.

Compromisso da Escola através da figura do Diretor de Turma:
- Promoção da articulação entre os professores, Encarregados de Educação e alunos
(indicação dos contactos corretos, monitorização do cumprimento por parte das
famílias, auscultação do conselho de turma, transmissão de informação à Direção).

Compromisso dos docentes:
- Assunção do papel de facilitador e orientador das aprendizagens.
- Participação e promoção na e da Flexibilidade Curricular, Educação para a Cidadania
e Psicologia Escolar, com base nas indicações da Direção e dos Coordenadores de
Departamento.
- Organização dos conteúdos programáticos de lecionação e elementos de avaliação
dos módulos a acompanhar durante o período de suspensão das atividades letivas
presenciais:
. elaboração de uma sebenta de estudo para todo o módulo a ser divulgada pelos
meios definidos pela Escola;
. apresentação de um guião de trabalho com a indicação das lições e das tarefas a
desenvolver em cada lição;
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. marcação de sessões para o esclarecimento de dúvida, o acompanhamento da
aprendizagens e a avaliação formativa,
. monitorização e avaliação dos alunos com base em critérios de avaliação específicos
para esta nova modalidade de ensino.

São compromissos do aluno:
a) Estudar, de forma autónoma, sistemática e empenhada, os conteúdos
disponibilizados pelos professores.
b) Realizar as tarefas solicitadas pelos professores.
c) Apresentar dúvidas e participar nas sessões “on line”
d) Preparar, responsável e atempadamente, os momentos de avaliação.
e) Realizar os momentos de avaliação segundo as indicações dos professores.
f)

Ter um papel ativo na construção da sua aprendizagem e do seu portefólio.

g) Ter consciência de que o ritmo, a sequência e o tempo de estudo dedicado às
disciplinas deve ter como modelo o horário semanal da turma.
h) Cumprir as solicitações dos professores nesta nova modalidade de
aprendizagem.
i)

Comparecer sempre nas sessões “on line” predefinidas pelos professores.

j)

Cumprir os deveres aqui mencionados e aqueles decorrentes do Estatuto do
Aluno e do Regulamento Interno, na medida da sua extensão ao regime não
presencial.

São compromissos do Encarregado de Educação:
a) Participar, sistemática e ativamente, no processo de ensino e aprendizagem do
seu educando, contribuindo para o seu sucesso escolar e social.
b) Implicar o aluno na concretização do definido no ponto anterior.
c) Cooperar com os professores e a Escola para que o aluno desenvolva as
atividades previstas, nomeadamente através do diálogo acerca da importância
da dedicação do tempo para o estudo.
d) Monitorizar a realização dos planos de estudo das disciplinas.
e) Conhecer e cumprir o preconizado no Regulamento Interno e nas normas
transmitidas neste contrato pedagógico.
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Validade do contrato pedagógico

Este contrato é valido enquanto o Governo considerar
pertinente manter a suspensão das atividades letivas
presenciais.
Incumprimento do Protocolo
O não cumprimento do presente contrato pedagógico por parte dos alunos implica a
não realização dos módulos por desrespeito das normas básicas de funcionamento
da nova modalidade de ensino e a marcação de faltas sempre que numa sessão “on
line” ou em outra circunstância de contacto (mail ou telefone) o aluno não
comparecer ou não atender.
As omissões associadas ao presente contrato pedagógico são resolvidas em sede de
Conselho Pedagógico.
Do contrato pedagógico é enviado um exemplar ao aluno/ Encarregado de Educação
que lê e aceita através do link abaixo indicado.
Data:
O Diretor da Escola

Li e aceito os termos deste contrato pedagógico através do link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ClaT19VLUWWouRlJZf3xJC1QVCFAW5CrHOtB9f4PTZUNVRPQktUS0w4VUkwQjc5WDBOW
VM5VDFNUi4u

Voltar
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Anexo IV – Orientações EMAEI

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Serpa
Orientações para o trabalho da EMAEI na modalidade
E&D 2ºPeríodo
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI)
redefiniu as suas linhas orientadoras no seguimento das instruções emanadas do
Ministério da Educação, nomeadamente as Orientações para o trabalho das
Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade
E@D.
De acordo com essas orientações, atravessamos uma fase “que requer uma
enorme capacidade adaptativa por parte de todos - alunos, profissionais e pais e
encarregados de educação - a uma nova realidade que reorienta os contactos
sociais para trabalho a distância, como condição de manutenção da saúde
individual e comunitária, todos os recursos da escola devem orientar-se para
uma ação comum que assegure a prossecução do processo de ensino e
aprendizagem nos moldes mais ajustados e, acima de tudo, que garanta o direito
de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à participação no
processo de ensino e aprendizagem.” Tal como todos os outros atores, a EMAEI
tem, também, agora um papel fundamental na construção de uma escola que tem
de funcionar à distância, mas próxima e humana.
Neste contexto, foram definidos 4 eixos prioritários:
Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa.
Eixo 2 - Continuidade da implementação/Identificação das medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT.
Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D.
Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade.
Estas medidas encontram-se alinhadas com as medidas adotadas pela
escola e definidas a partir dos Princípios Orientadores para a Implementação do
Ensino a Distância (E@D) nas Escolas no que respeita aos canais de
comunicação com os alunos e famílias e encarregados de educação.
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EIXO 1 – APOIO AOS DOCENTES E TÉCNICOS DA COMUNIDADE
EDUCATIVA
a)

A EMAEI continuará a dar apoio aos docentes dos alunos com medidas

de suporte à aprendizagem e à inclusão sempre que se justifique, mantendo com os
Diretores de Turma uma relação comunicativa privilegiada, através de momentos de
trabalho colaborativo, em reuniões com o Conselho dos Diretores de Turma e/ou com a
Coordenadora dos Diretores de turma, ou ainda, em reuniões extraordinárias
individualizadas com Diretores de Turma (sessões assíncronas ou assíncronas com o
elemento de referência se considerar necessário. Essas reuniões seguirão o modelo de
comunicação adotado pela escola durante o período de suspensão das atividades letivas
presenciais (Teams).
b) As informações relacionadas com estratégias e/ou metodologias são
enviadas ao coordenador de DTs e, posteriormente aos DTs. Esta informação será
colocada na equipa Conselho de Turma num pasta designada EMAEI, na plataforma
Teams. O apoio a prestar centrar-se-á na definição de um plano de acompanhamento
dos alunos com medidas seletivas e adicionais, no esclarecimento de dúvidas e no
aconselhamento acerca dos recursos a usar, das tarefas a desenvolver para cada caso de
aluno acompanhado pela Educação Inclusiva.
c)

Orientar as escolhas dos docentes no que diz respeito às metodologias e

estratégias a usar junto de cada aluno, articulando com os DT’s que servirão de elo de
ligação com os Conselhos de Turma.
EIXO 2 – CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
DAS MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO
DEFINIDAS OU A DEFINIR NO RTP/PEI/PIT
No caso dos alunos com medidas seletivas e adicionais já definidas:
a) Contribuir para a continuidade da intervenção junto dos alunos, nos
moldes apresentados no Eixo 1 para:
- garantir a implementação das medidas de suporte à aprendizagem
definidas, ao ter em conta a questão do isolamento social, as possibilidades de
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interação com os alunos, o ritmo de aprendizagem de cada um, a capacidade de
execução de tarefas e a dinâmica familiar;
- monitorizar o trabalho desenvolvido.
b) Associar cada aluno com medidas adicionais e que não tem acesso a
meios digitais a um elemento de referência da equipa da EMAEI com o qual o aluno se
sinta mais próximo. Esse elemento estabelecerá um calendário de contactos (telefone,
Teams ou email) com o Encarregado de Educação e com o aluno para desenvolver o
acompanhamento do processo de aprendizagem. Os elementos de referência são a
professora Maria José Medeiros e a Psicóloga Educacional Cármen Santos.
Estes dois eixos implicam um desenho conceptual:
Com base nas informações transmitidas pela tutela, a EMAEI, sob
supervisão do Diretor e acompanhamento do Conselho Pedagógico, traça as
linhas gerais do acompanhamento a prestar a cada aluno em reunião de equipa.
Essas linhas gerais são dadas a conhecer em reunião de Conselho
Pedagógico. São, após a validação do órgão antes citado, transmitidas aos
Diretores de Turma, em reunião para o efeito, que, com o apoio da EMAEI, as
fazem chegar aos EE’s e alunos. O DT, simultaneamente, dá a conhecer ao
conselho de turma as linhas de trabalho a desenvolver.
As linhas gerais do plano de cada aluno devem ter em conta o referido no
seu RTP, a sua situação comunicativa e o seu contexto social.
Uma vez que o aluno já precisava de medidas em sala de aula, convém
que, no ensino à distância:


A base de trabalho para o aluno seja o horário da turma (semanal), o

qual deverá ser enviado ao EE e ao aluno.


Nesse horário deverão constar as sessões síncronas e assíncronas no

contexto do grupo turma e as sessões assíncronas e síncronas, no âmbito do Centro de
Apoio à Aprendizagem.
O Centro de Apoio à Aprendizagem é formado pelos seguintes professores(as):
Maria José Medeiros, Maria do Carmo Lança, Carlos Macedo, Beate Lá Féria, Paulo
Carvalho e outros, para procederem ao esclarecimento de dúvidas e a Psicóloga
Educacional;
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As aulas síncronas, que não devem ultrapassar 30 minutos de uma forma

geral, devem ser de 15/20 minutos no máximo no caso específico destes alunos. Os
alunos devem poder usufruir de uma flexibilidade temporal na execução das tarefas,
uma vez que têm ritmos diferentes de aprendizagem.


Deverá também estar indicada a hora de contacto com o EE (acordada

entre o elemento responsável e o EE).
Para os alunos que beneficiam de medidas de apoio à aprendizagem e à
inclusão deverá ser reforçado junto dos docentes do Conselho de Turma, pelos
Coordenadores de Departamento e Diretor de Turma, o seguinte:
Cada professor deve apresentar materiais que sigam as seguintes linhas:
1.

Conteúdos: devem descrever de forma simples e clara a matéria.

2.

Tarefas: devem indicar de forma simples e clara o que o aluno tem de

fazer, apresentando os vários passos a desenvolver.
3.

Orientação do estudo: deve indicar ao aluno de forma simples e clara

aquilo que ele deve fazer numa aula.
4.

O reforço positivo deve ser sempre utilizado como forma de incentivo

ao trabalho do aluno (ex. Certificados, textos etc.)
5.

Recursos: devem ser indicados aos alunos quais os recursos que pode

6.

Formas de apoio: o professor tem obrigatoriamente que definir

usar.

momentos semanais para dar apoio aos alunos que usufruem de medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão. (aprovado no CP de 26 de janeiro)
Alunos com competências frágeis em TIC: valorização do trabalho
através de e-mail.
Aula síncrona: chamada para explicar as materiais e exercícios.
Aula assíncrona: realização autónoma das tarefas.
EIXO 3 – APOIO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO
À MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA
A EMAEI dará continuidade ao tipo de trabalho desenvolvido que tem
vindo a desenvolver com os pais e Encarregados de Educação, em estreita
colaboração com os Diretores de Turma e docentes, para alunos com medidas
seletivas e adicionais.
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EIXO 4 – ARTICULAÇÃO COM DIVERSOS SERVIÇOS DA
COMUNIDADE
No grupo de alunos acompanhados pela equipa não existem casos
identificados em que haja articulação com outros serviços da comunidade.
Contudo, essa articulação será feita sempre que necessário e consoante os casos.

MONITORIZAÇÃO
A monitorização do trabalho da equipa da EMAEI segue a prevista pela
Equipa de Autoavaliação para o período de isolamento social e de atividades
letivas não presenciais, nomeadamente no que concerne à Qualidade do processo
de ensino/aprendizagem.
Avaliação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão é realizada
em documento próprio, em uso na escola.

Voltar
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Anexo V – Monitorização

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Ano letivo 2020/2021

EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO - MONITORIZAÇÃO DO ENSINO À
DISTÂNCIA

Uma vez que o Ensino a Distância envolve um leque de alterações de processos
internos, surge a necessidade de acompanhar os mesmos com um tipo de
monitorização específico.

A Equipa de Autoavaliação apresenta a seguinte proposta:
1. Para além dos indicadores já trabalhados no processo de autoavaliação interna da
escola, a equipa de autoavaliação considera pertinente propor indicadores de
qualidade e de quantidade, bem como o cronograma e a linha comunicativa a seguir.
2. No final do ano letivo, serão observados os indicadores constantes no Projeto
Educativo (metas) e acrescentar-se-á um ponto no Relatório Final: AVALIAÇÃO
DO ENSINO A DISTÂNCIA.
3. A equipa de AAV define os indicadores de qualidade e de quantidade, bem como o
cronograma e a linha comunicativa a seguir, sendo o seu principal parceiro a
Coordenadora dos Diretores de Turma e a sua Equipa, juntamente com a equipa de
delegados e subdelegados de Turma e os Representantes do Pais e Encarregados de
Educação.

Indicadores de qualidade (aproveitamento):
. Grau de satisfação dos docentes, alunos e encarregados de educação através de
inquérito específico,
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. Resultados dos alunos nos módulos lecionados na modalidade de ensino à
distância (ficam excluídos deste tratamento módulos com menos de 20% aulas
lecionados nesta modalidade)
Indicadores de quantidade (participação e assiduidade):
. Avaliação do nível de concretização das tarefas solicitadas pelos professores,
. Avaliação do nível de participação dos alunos nas sessões síncronas e assíncronas

Para além destes indicadores, cabe a cada docente juntar as evidências da
lecionação de cada módulo, seguindo a mesma linha de trabalho realizado para as
reuniões de avaliação antes do período de suspensão das atividades letivas:
- Planificação,
- Pauta modular interna; pauta do programa
- Materiais, enunciados de trabalhos, fichas, testes, entre outros,
- Grelhas de correção,
- Trabalhos de alunos,
- Guião das aulas ministradas à distância (DOCUMENTO APROVADO EM
CP)
- Um exemplar de portefólio de um aluno da turma (tudo o que o aluno fez na
modalidade de ensino a distância)
- Material relacionado com reposição de módulo e ou assiduidade

Cronograma da monitorização:
DOCENTES: Considera-se que a informação a transmitir deve ser preenchida em
duas fases: intermédia e final, em datas a definir. As duas fases é apenas para os
módulos que terminem após a monitorização intermédia. Caso contrário, os
professores monitorizarão uma única vez.
Aquando da sua finalização deve esta ser entregue ao diretor de turma APENAS
quando este solicitar. O diretor de turma deverá realizar o balanço intermédio/final e
posteriormente entregará à equipa de autoavaliação.

ALUNOS E EE: O inquérito dos alunos / EE é realizado em igualmente em
realizada em duas fases: intermédia e final, em datas a definir.
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Em caso muito grave de desrespeito do contrato pedagógico, devem os
professores contactar com urgência os Diretores de Turma e/ou responder de
forma célere aos mesmos. Caso contrário deverão seguir os procedimentos de
comunicação interna ditos regulares.
A linha de comunicação, nesta matéria, deve ser clara e bem definida, respeitando
os órgãos internos da escola:

PARA OS DEPARTAMENTOS, A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
ACONSELHA OS COORDENADORES PARA CENTRAREM A SUA
ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO NOS SEGUINTES EIXOS:
1. Aconselhar os docentes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem à
distância;
2. Acompanhar a concretização das orientações pedagógicas;
3. Mobilizar o departamento para a concretização do plano de ensino a distância e a
sua monitorização;
4. Assegurar que a comunicação interna siga linhas razoáveis e eficazes;
5. Observar o desenvolvimento de boas práticas por parte dos docentes no novo
contexto

de

lecionação

(materiais,

tempo

de

realização,

orientação

e

acompanhamento, entre outros).

PARA O COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA, A EQUIPA DE
AUTOAVALIAÇÃO ACONSELHA OS COORDENADORES PARA
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CENTRAREM A SUA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO NOS
SEGUINTES EIXOS:
1. Informar os diretores de turma acerca das recomendações oriundas do Conselho
Pedagógico;
2. Garantir coesão de atuação dos DT’s junto das suas equipas pedagógicas;
3. Monitorizar, em reunião de equipa, os avanços do Plano de Ensino a Distância;
4. Assegurar que os procedimentos de acompanhamento e avaliação das turmas são
respeitados à luz das alterações introduzidas pelo manuseamento de ferramentas de
cariz tecnológico.

PARA OS DIRETORES DE TURMA, A EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
ACONSELHA OS COORDENADORES PARA CENTRAREM A SUA
ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO NS SEGUINTES EIXOS:
1. Coordenar os trabalhos da sua equipa pedagógica no sentido de garantir a equidade e
equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos;
2. Acompanhar o trabalho a desenvolver pelo Conselho de Turma, com base nas
recomendações emanadas do Conselho Pedagógico;
3. Manter a comunicação com os alunos e os encarregados de educação a fim de
compreender qualquer situação de vulnerabilidade no quadro do ensino a distância, que
possa existir;
4. Assegurar o desenvolvimento de procedimentos para mitigar casos de vulnerabilidade,
em articulação com a EMAEI, junto dos alunos que usufruem da Educação Inclusiva,
ou com o Conselho de Turma, dentro do quadro de medidas recomendadas pelo
Conselho Pedagógico, ouvido o Diretor,
5. Manter o contacto com os Pais/Encarregados de Educação;
6. Ser o elo de comunicação entre a equipa pedagógica e os Encarregados de Educação,
sempre que um docente observe uma situação problemática na turma;
7. Acompanhar a assiduidade dos alunos e averiguar as razões de casos de não presença
delongada nas sessões síncronas e assíncronas após alerta dos professores do conselho
de turma;
8. Recolher a informação sobre a monitorização da equipa pedagógica acerca do Ensino a
Distância;
9. Zelar por um circuito de comunicação eficaz: com base na estratégia estabelecida para
todas as estruturas da escola; pautada por um calendário específico (excluindo-se
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situações graves que implicam ação imediata); adequada aos destinatários; com uma
mensagem central

Endereços de acesso aos questionários

Questionário aos professores:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ClaT19VLUWWouRlJZf3xEdCBOUsO5Nm2twJDPnfSlUQURSOEdOUU1JNkNVODU2NTlSM0s2TEo3Ry4u

Questionário aos alunos:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ClaT19VLUWWouRlJZf3xEdCBOUsO5Nm2twJDPnfSlUNTRVNExRQVM4VUlNSEFCSTRZRTE5UDBGSS4u

Questionário aos pais:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ClaT19VLUWWouRlJZf3xEdCBOUsO5Nm2twJDPnfSlUOVFCVDlGS0xYVDlUMTIzNk8wVUxWVURFNy4u

Voltar
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