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INTRODUÇÃO 

Num quadro de alteração substancial da vida social, com o objetivo de garantir que todos os alunos da 

EPADRPL continuam a aprender e num momento em que todos os agentes educativos são chamados a 

reinventar a escola, o presente documento afigura-se como uma proposta de implementação de ações 

potenciadoras da continuidade do processo de ensino-aprendizagem do 3.º período letivo, num contexto 

de ensino à distância. 

A implementação deste Plano de Ação não prejudica a aplicação das recomendações e informações 

emitidas e a emitir pelo Ministério da Educação, de acordo com a evolução da situação.  

O presente Plano, e eventuais atualizações, bem como toda a informação sobre o assunto estarão 

disponíveis na página eletrónica da escola.  

 

I - PRINCÍPIOS ORIENTADORES NO QUADRO DO ENSINO À DISTÂNCIA  

O plano de ação a implementar pela EPADRPL teve por referência oito princípios orientadores definidos 

pela tutela, que de seguida se elencam. 

1. Mobilizar para a 

mudança 

Envolver a comunidade educativa no desenvolvimento de estratégias.  

Definir as responsabilidades no âmbito dos diferentes atores da comunidade 

educativa. 

Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar. 

2. Comunicar em rede Garantir a comunicação entre diferentes atores. 

Definir uma cadeia de comunicação entre estruturas. 

3. Decidir o modelo de 

E@D 

Definir o modelo de ensino à distância de acordo com a realidade e contexto 

em que se encontram os alunos 

4. Colaborar e articular Garantir formas de desenvolvimento de trabalho colaborativo entre 

docentes.  

5. Metodologias de 

Ensino 

Diversificar as formas de trabalho de modo a promover a autonomia e o 

papel ativo do aluno, a inter e transdisciplinaridade e o desenvolvimento das 

competências do Perfil dos Alunos. 

6. Selecionar os meios 

tecnológicos de E@ 

Identificar ferramentas tecnológicas com potencial de usabilidade por 

docentes e alunos. 

Garantir apoio a docentes e alunos no âmbito da utilização das diferentes 

ferramentas.   

7. Cuidar da comunidade 

escolar   

Desenvolver ações promotoras do espírito de pertença à turma e à escola. 

Desenvolver estratégias de combate ao isolamento e que favoreçam a 

interajuda entre os alunos.  

8. Acompanhar e 

monitorizar 

Encontrar formas de monitorização e avaliação do plano de ação no quadro 

de ensino à distância. 
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II - RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

De acordo com as atribuições inerentes aos diferentes cargos e estruturas, deve atender-se ao seguinte 

quadro-resumo de responsabilidades. 

Quadro-resumo de responsabilidades 
 

Diretor • Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes 
estruturas da escola;  

• Garantir a usabilidade das diferentes plataformas de apoio administrativo e 
pedagógico no âmbito do domínio eppl.pt; 

• Agir de forma a garantir a transição para o desenvolvimento do processo ensino 
aprendizagem no quadro do ensino à distância; 

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

• Articular com as autarquias locais/ outros parceiros respostas às 
necessidades/vulnerabilidades identificadas, de modo a assegurar a igualdade de 
oportunidades para os alunos. 

Subdiretora • Controlar as tarefas em teletrabalho: verificar se todos os professores que têm aula 
enviaram as propostas de atividades com os respetivos sumários; controlar 
diariamente os sumários dos professores; 

• Articular com o Diretor os esclarecimentos a prestar aos alunos, encarregados de 
educação e professores; 

• Orientar a ação dos Coordenadores de Departamento, da Coordenadora dos Diretores 
de Turma e dos Diretores de Curso; 

• Orientar os docentes relativamente aos procedimentos de avaliação das 
aprendizagens no período de ensino à distância; 

• Ajustar os horários das turmas, dando conhecimento aos professores, alunos e 
encarregados de educação do horário a praticar durante o 3º período; 

• Ajustar a distribuição de serviço dos docentes com Formação em Contexto de 
Trabalho atribuída no 2º ano nos cursos profissionais Técnico de Produção 
Agropecuária e Técnico de Gestão Equina, bem como no 2º e 3º ano nos cursos 
profissionais Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria, em 
articulação com o Diretor e com os Diretores de Curso. 

Adjuntas do 
Diretor 

• Apoiar o Diretor na execução das suas responsabilidades; 

• Gerir as tarefas em teletrabalho: necessidades dos alunos e dos professores; 

• Coordenar o teletrabalho dos professores de Educação Especial; 

• Coordenar o apoio aos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais. 

Responsável 
TIC 

• Assegurar o funcionamento das diferentes plataformas de apoio administrativo e 
pedagógico no âmbito do domínio eppl.pt; 

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

• Preparar o equipamento informático da escola a emprestar aos alunos; 

• Prestar aconselhamento técnico/formação relativamente aos recursos de ensino à 
distância; 

• Facultar instrumentos facilitadores do desenvolvimento do ensino à distância. 

Conselho 
Pedagógico 

• Assegurar que os Departamento garantem a planificação de atividades/projetos de 
cariz interdisciplinar e transdisciplinar. 

• Assegurar que os Departamento garantem equilíbrios na utilização dos recursos 
pedagógicos, quer em quantidade, quer em diversidade; 

• Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de procedimentos de avaliação 
no quadro do ensino à distância. 

Coordenadores 
de 
Departamento/
Secção 

• Orientar a ação dos docentes sobre questões pedagógico-didáticas e de avaliação; 

• Orientar os membros do Departamento/ Secção com vista a assegurar a planificação 
de atividades de cariz interdisciplinar e transdisciplinar; 

• Mobilizar os membros do Departamento/ Secção para a necessidade de articular e 
desenvolver estratégias pedagógicas adequadas ao ensino à distância; 

• Orientar os membros do Departamento/ Secção de forma a garantir a utilização dos 
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recursos pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem, que sejam equilibrados em quantidade e em diversidade. 

Coordenadora 
dos Diretores 
de Turma 

• Orientar os diretores de turma sobre assuntos associados a direção de turma; 

• Coordenar com os diretores de turma as estratégias de liderança relativamente ao 
trabalho a implementar em cada conselho de turma; 

• Garantir a comunicação com os diretores de turma com o objetivo de recolher e 
transmitir informação em relação ao trabalho implementado e a implementar em 
conselho de turma. 

Coordenador 
dos Diretores 
de Curso 

• Orientar os diretores de curso sobre assuntos associados a conselhos de curso; 

• Coordenar com os diretores de curso os ajustes necessários à Formação em Contexto 
de Trabalho e ao desenvolvimento da Prova de Aptidão Profissional; 

• Garantir a comunicação com os diretores de curso com o objetivo de recolher e 
transmitir informação em relação ao trabalho implementado e a implementar em 
conselho de curso. 

Diretores de 
Curso 

• Orientar os conselhos de curso; 

• Apoiar o diretor de turma na orientação aos docentes da turma, de forma a garantir 
um processo de equidade e equilíbrio no quadro do ensino à distância; 

• Coordenar a Formação em Contexto de Trabalho com os respetivos orientadores; 

• Coordenar o processo de desenvolvimento da Prova de Aptidão Profissional; 

• Garantir a comunicação com os membros do conselho de curso com o objetivo de 
recolher e transmitir informação em relação ao trabalho implementado e a 
implementar (ex. ajustes da carga horária). 

Diretores de 
Turma 

• Orientar os Conselhos de Turma; 

• Ser o elo de ligação, assegurando a comunicação com os alunos, encarregados de 
educação, docentes do Conselho de Turma e SPO; 

• Assumir a liderança dos membros do Conselho de Turma de modo a garantir 
equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os alunos; 

• Mobilizar os membros do Conselho de Turma para a necessidade de articular e 
desenvolver estratégias pedagógicas adequadas aos alunos e ao seu contexto; 

• Sensibilizar os alunos e os encarregados de educação para a necessidade do 
cumprimento dos horários; 

• Dar conhecimento aos alunos dos novos e-mails institucionais, por aluno, e das 
credenciais de acesso ao Office 365; 

• Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de forma a 
atender situações de vulnerabilidade; 

• Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de 
vulnerabilidade identificadas. 

Docentes • Desenvolver o processo de ensino aprendizagem, adaptando estratégias e recursos 
pedagógicos ao ensino à distância e que atendam às diferentes realidades e 
contextos em que se encontram os alunos; 

• Articular com os restantes docentes dos Conselhos de Turma a planificação de 
atividades/projetos de cariz interdisciplinar e transdisciplinar; 

• Planificar, preparar e propor atividades, estratégias e recursos pedagógicos 
equilibrados, em grau de dificuldade, em quantidade e diversidade; 

• Definir e adotar estratégias inclusivas que promovam a inclusão de todos os alunos, 
nomeadamente ao nível da diferenciação pedagógica e do reforço das 
aprendizagens; 

• Promover procedimentos de avaliação no quadro do ensino à distância. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

• Apoiar, no âmbito da sua especialidade, de modo colaborativo e numa lógica de 
corresponsabilização, os docentes dos alunos na definição e adoção de estratégias 
inclusivas que promovam a inclusão de todos os alunos, nomeadamente ao nível da 
diferenciação pedagógica e do reforço das aprendizagens; 

• Apoiar diretamente todos os alunos identificados que necessitam do seu 
acompanhamento. 

Serviço de 

Psicologia e 
• Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados; 

• Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 
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Orientação • Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/ aprofundadas no âmbito do 
quadro de ensino à distância. 

EMAEI • Acompanhar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 
prestando o apoio necessário a docentes, alunos e encarregados de educação. 

Responsáveis 

pelo 

acompanha-

mento dos 

alunos alojados 

• Manter atualizada a lista de alunos alojados, respetivos encarregados de educação e 
contactos; 

• Manter atualizada a lista de senhorios; 

• Articular com encarregados de educação e senhorios a gestão dos contratos e de 
arrendamentos; 

• Desencadear, em articulação com os Diretores de Turma, procedimentos necessários 
de forma a mitigar situações de vulnerabilidade identificadas; 

• Informar o Diretor sobre o ponto de situação no que respeita a gestão dos contratos 
e de arrendamentos, bem como dos procedimentos necessários para mitigar 
situações de vulnerabilidade identificadas. 

 

III - COMUNICAÇÃO NO QUADRO DO ENSINO À DISTÂNCIA  

A EPADRPL conta com um serviço de correio institucional @eppl.pt que garante uma conta de correio 

eletrónico a docentes, não docentes e alunos, sendo o meio oficial de comunicação entre estes.  

Com vista a estabelecer-se um circuito de comunicação eficaz, todas as ações e atividades de 

comunicação deverão: (1) nortear-se por uma mensagem central; (2) adequar-se aos destinatários; (3) 

seguir uma estratégia; (4) ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais adequados.  

 

 

QUADRO DE COMUNICAÇÃO EPADRPL 
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IV - MODELO DE E@D DA EPADRPL 

Tendo em conta a realidade e contexto em que se encontram os alunos, deve ser seguido o modelo que 

melhor responderá pela defesa da equidade e equilíbrio dos processos pedagógicos, priorizando sempre a 

mitigação das vulnerabilidades detetadas. Considera-se que o modelo síncrono é o mais adequado, uma 

vez que permite que os professores estejam em contacto com os alunos, dando-lhe um apoio mais direto. 

Modelo Vantagens Ferramentas 

Modelo síncrono  
“em tempo real” 
 
Esta modalidade exige 

uma escala de horários 

fixa. 

 

Interação forte entre os participantes, 

chega a aproximar-se da experiência de 

aprendizagem oferecida numa sala de aula 

física. 

As perguntas e dúvidas dos alunos podem ser 

atendidas de forma imediata. 

 

Microsoft Teams: 

• Videoconferências 

• Audioconferências 

• Chats               

• Fóruns               

• Envio e receção de tarefas                   
 
E-mail institucional 
 
Telemóvel (chamada e/ou 

whatsapp). 

 

Na conceção dos horários das turmas serão, preferencialmente, criados diariamente 4 blocos de 100 

minutos a distribuir por disciplina/módulo/UFCD, de modo a atender ao seguinte: 

1. Alunos e professores devem cumprir o horário semanal estabelecido.  

2. Será nesse horário semanal estabelecido que o professor, no TEAMS, apresentará novos conteúdos, 

esclarecerá as dúvidas e apresentará aos alunos a planificação semanal de aprendizagens, bem 

como as tarefas a realizar nessa semana.  

3. Será igualmente nesse horário que os alunos têm de participar, tirar dúvidas junto do professor e 

devolver os trabalhos realizados. 

4. O professor de cada disciplina deve fazer uma planificação semanal das atividades da turma. 

5. O professor de cada disciplina, no seu primeiro tempo letivo da semana, deve realizar uma sessão 

síncrona, por videoconferência, numa duração máxima de 20 minutos, em que apresentará os 

conteúdos (novos) e a planificação semanal de aprendizagens (cf. modelo infra).  

Na planificação semanal de aprendizagens pode o professor indicar, opcionalmente, a realização 

de uma segunda sessão síncrona por videoconferência, numa duração máxima de 20 minutos, para 

esclarecer dúvidas e corrigir as tarefas. 

6. No início de cada tempo letivo, o professor, na Equipa do TEAMS da respetiva turma/disciplina, 

deve fazer uma publicação, relembrando os alunos sobre a(s) tarefa(s) destinada(s) à respetiva 

aula, disponibilizando apoio e prestando esclarecimentos de dúvidas. 

7. Ao propor uma tarefa, cuja realização por parte do aluno se prolongue durante vários tempos 

letivos da semana, deve o professor indicar ao aluno mini-tarefas, que este terá de devolver em 

cada um desses tempos. 
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EXEMPLOS:  

a) Dividir uma ficha de trabalho por várias fases:  

o No 1.º tempo letivo, em sessão síncrona, por videoconferência, o professor apresenta o(s) 

conteúdo(s) novo(s), esclarece dúvidas, apresenta a planificação semanal de 

aprendizagens e a ficha de trabalho a realizar;  

o No 2.º tempo letivo, o aluno tem de apresentar a 1.ª parte da ficha realizada;  

o No 3.º tempo letivo, o aluno tem de apresentar a 2.ª parte da ficha realizada e, em sessão 

síncrona, em videoconferência, o professor e os alunos fazem a correção da ficha. 

b) Dividir, por fases, um trabalho individual ou de grupo sobre determinado tema: 

o No 1.º tempo letivo, em sessão síncrona, por videoconferência, o professor apresenta o(s) 

conteúdo(s) novo(s), esclarece dúvidas, apresenta a planificação semanal de 

aprendizagens e o(s) tema(s) do trabalho a desenvolver;  

o No 2.º tempo letivo, o aluno tem de apresentar a introdução;  

o No 3.º tempo letivo, o aluno tem de apresentar o desenvolvimento;  

o No 4.º tempo letivo, o aluno tem de apresentar a conclusão e devolver a versão final do 

trabalho realizado. 

c) Atribuir uma atividade para realizar durante a semana:  

o No 1.º tempo letivo, em sessão síncrona, por videoconferência, o professor apresenta o(s) 

conteúdo(s) novo(s), esclarece dúvidas, apresenta a planificação semanal de 

aprendizagens e a ficha de trabalho a realizar;  

o Em cada um dos tempos letivos seguintes, o aluno tem de responder a uma questão de 

resposta direta (ex. descrever o trabalho desenvolvido em cada um dos tempos ou avaliar 

as suas dificuldades);  

o No último tempo letivo, o aluno tem de devolver a ficha realizada. 

 

8. É exclusivamente desta forma, e no cumprimento das orientações do POCH, que será possível 

validar a assiduidade dos alunos e dos professores. 

9. Manter-se-á o mecanismo de controlo de assiduidade dos alunos existente na EPADRPL, adaptando-

o à realização de formação à distância. Neste sentido, a não devolução dos trabalhos pelos alunos 

em cada tempo letivo implicará a marcação de falta, comprometendo a conclusão do módulo em 

causa.  

10. A assiduidade dos professores será controlada pela Subdiretora, que verificará, nas Equipas criadas 

no TEAMS, se os professores cumpriram o horário atribuído, validando ou bloqueando os sumários 

na plataforma. 

11. Nesta conformidade, deverá ser utilizada a seguinte planificação semanal de aprendizagens: 
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PLANIFICAÇÃO SEMANAL DE APRENDIZAGENS  

Disciplina: ……… Ano letivo: 2019/2020 

Ano: …..º Turma: …..  Turno: ….. Curso Profissional: TPA/TGE 

Módulo: …….. Docente: …… 

Sumário

s 

 

Resumir, de forma clara e simples, a aula relativa a cada tempo letivo semanal da disciplina. 

Exemplo: 

Aula nº 16 20/04/2020 

2f 

8h45-9h35 - Apresentação do conteúdo novo X em sessão 

síncrona, por videoconferência, via TEAMS. 

- Registo de apontamentos.  

- Esclarecimento de dúvidas.  

- Apresentação da planificação semanal de 

aprendizagens. 

Aula nº 17 21/04/2020 

3f 
9h35-10h25 - Realização da 1.ª ficha de trabalho. 

- Esclarecimento de dúvidas. 

- Devolução, via TEAMS, da ficha de trabalho 

realizada. 

Aula nº 18 23/04/2020 

5f 
8h45-9h35 - Realização da 2.ª ficha de trabalho. 

- Esclarecimento de dúvidas. 

- Devolução, via TEAMS, da ficha de trabalho 

realizada. 

Aula nº 19 24/04/2020 

6f 
9h35-10h25 - Correção das duas fichas de trabalho semanal 

em sessão síncrona, por videoconferência, via 

TEAMS. 
  

Tarefas 
do 
aluno 

Descrever de forma clara e simples o que o aluno tem de fazer na sua disciplina 
(trabalhos/reflexões/autoavaliações), em cada tempo letivo semanal, enumerando, os vários 
passos, se necessário (cf. sumários). 

Orienta

ções de 

Estudo 

Dar orientações claras para o aluno realizar o trabalho semanal, indicando os recursos 
necessários para o efeito. 

Exemplo: 

Consultar os apontamentos tirados aquando da sessão síncrona, por videoconferência; 
consultar apresentações de PPT muito simples e com número reduzido de slides preparados e 
cedidos pelo docente; consultar manuais de aprendizagem/textos de apoio digitais produzidos 
pelo professor; fazer pequenas pesquisas na internet, outro tipo de recomendações. 

Forma 

de 

apoio 

/feedba

ck 

Descrever a forma de apoio /feedback: 

- Apoio síncrono (em tempo real) por parte do docente: será nos tempos letivos estipulados no 

horário semanal da turma que o professor, no TEAMS, apresentará os (novos) conteúdos, 

esclarecerá as dúvidas e apresentará aos alunos as tarefas a realizar. 

- Participação síncrona (em tempo real) por parte do aluno: será nos tempos letivos 

estipulados no horário semanal da turma que os alunos têm de participar nas aulas, registar os 

apontamentos, tirar dúvidas junto do professor e devolver os trabalhos realizados. 

- Formas de comunicação: TEAMS (videoconferências, audioconferências, chats, fóruns, envio 

e receção de tarefas), ZOOM (como alternativa ao TEAMS a nível de videoconferência), e-mail 

institucional e telemóvel (chamada e/ou whatsapp). 

- Meios e prazos de devolução dos trabalhos realizados: em cada aula, todos os alunos têm de 
devolver os trabalhos realizados (fichas/trabalhos individuais/reflexões/autoavaliações), via 
TEAMS, de forma a validar a sua assiduidade e o seu empenho. 
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12. Nos casos de alunos identificados em situação de vulnerabilidade, que, em alguma fase do 

processo não tenham acesso a internet e/ou a computador, o professor de cada disciplina deve 

fazer uma gravação áudio (com uma duração máxima de 5 minutos), onde apresentará, de forma 

breve, os conteúdos (novos) e a planificação semanal de aprendizagens.  

No 1.º tempo letivo da semana, deverá esta gravação áudio ser enviada ao aluno para o seu e-mail 

institucional. Em caso de eventuais constrangimentos, a gravação áudio deverá ser enviada ao 

aluno por telemóvel (whatsapp). 

Caso se verifiquem problemas no acesso ao TEAMS, os trabalhos a realizar durante a semana 

deverão ser enviados ao aluno por e-mail institucional. Caso o aluno não disponha de outro 

recurso, poderá o aluno tirar fotografias ao(s) trabalho(s) realizado(s). 

O apoio aos alunos em causa, bem como o esclarecimento de dúvidas deverá ser efetuado pelo 

professor nos tempos letivos definidos no horário semanal, pelo meio que se afigurar mais 

adequado pelo professor em articulação com o Diretor de Turma. 

O aluno deverá devolver, nos tempos letivos estipulados pelo professor, os trabalhos realizados 

(fichas/trabalhos individuais/reflexões/autoavaliações), ou a fotografias destes, por e-mail 

institucional, caso se verifiquem problemas no acesso ao TEAMS. 

 

V - PRÁTICAS A OBSERVAR PELOS PROFESSORES NO E@D  

1. Definir claramente os objetivos de aprendizagem que se pretende.  

2. Planificar o trabalho letivo por semana(s). 

3. Organizar e preparar os conteúdos e respetivos materiais com antecedência.  

4. Propor tarefas que requeiram uma duração curta de realização por parte dos alunos e que 

atendam as diferentes necessidades e potencialidades dos mesmos. 

5. Não sobrecarregar os alunos, já que, em casa, devido a diferentes fatores, não vão 

conseguir trabalhar muito mais do que 20% a 30% do tempo. Priorizar e ser realista. 

6. Apresentar materiais com qualidade, visualmente apelativos, com um número reduzido de 

páginas e tamanho reduzido de ficheiro. 

7. Escolher as ferramentas tecnológicas mais fáceis de usar, acessíveis e democráticas. 

8. Privilegiar atividades/projetos que favoreçam o desenvolvimento de competências 
transversais e interdisciplinares, de forma integrada e articulada, dando orientações e 
estruturando o processo.  

9. Dar instruções claras, sucintas e de fácil leitura. Exemplificar o que se pretende. Indicar o 

tempo previsto para realizar a tarefa e data limite para a conclusão da mesma. 

10. Evitar a espontaneidade nas sessões síncronas, por videoconferência.  

11. Nas apresentações, nas sessões síncronas, por videoconferência, marcar discursivamente 

os principais momentos da apresentação: introdução, apresentação dos (novos) 

conteúdos, esclarecimento de dúvidas, explicação da tarefa semanal, exemplificação do 

que se pretende. 

12. Nas sessões síncronas, por videoconferência, evitar exposições longas, com duração 
superior a 15 minutos. 

13. Definir regras claras de comunicação e netiqueta: tipo de linguagem, respeito pela 
temática. Moderar e monitorizar as comunicações entre pares e intervir quando 
necessário. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL  

Sítio de Apoio às Escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 

10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco   

OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration, 23 de  

março de 2020  

meDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI 

Sítio do POCH - https://www.poch.portugal2020.pt/ 
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