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INTRODUÇÃO
Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, é elaborado o presente
plano, que define um conjunto de orientações relativas ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem em regime não presencial para o ano letivo de 2020/2021.
Considera-se o regime não presencial como regime de exceção, pelo que só há lugar à adoção deste
regime quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a suspensão
das atividades letivas e formativas presenciais na Escola.
Não obstante a aplicação das recomendações e informações que, decorrentes da avaliação do evoluir da
situação, venham a ser emitidas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Educação, o presente
plano, e eventuais atualizações, bem como toda a informação sobre o assunto estarão disponíveis na
página eletrónica da Escola.

I. PRINCÍPIOS ORIENTADORES GERAIS, ESPECÍFICOS E DEFINIÇÕES
1. Sem prejuízo dos princípios orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, ao
plano de ação do processo de ensino-aprendizagem em regime não presencial a implementar pela
EPADRPL presidem os seguintes princípios gerais estabelecidos na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 53-D/2020, de 20 de julho:
a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas escolares
específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) A afirmação do regime presencial como regime regra e do caráter excecional e temporário dos
regimes misto e não presencial;
c) A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial;
d) A prioridade na frequência de aulas presenciais aos alunos a quem não seja possível assegurar o
acompanhamento pelos professores, quando se encontrem em regime não presencial.
e) A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na
planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços
escolares;
f) O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o funcionamento
normal da vida familiar, profissional e económica do país.
2. No que respeita especificamente ao processo ensino-aprendizagem à distância, a EPADRPL mantém
como referência os oito princípios orientadores definidos pelo Ministério da Educação que a Escola teve
por referência aquando da implementação do plano E@D no 3.º período letivo do ano letivo de
2019/2020:

Plano de Ação para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem|Regime não presencial
Ano Letivo 2020/2021
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 24 de julho de 2020
Alterado em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de janeiro de 2021
Página 2 de 12

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

Implementar 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@D

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.

8. Acompanhar e
monitorizar

Encontrar formas de monitorização e avaliação do plano de ação no quadro
de ensino à distância.

Desenvolver estratégias de combate ao isolamento e que favoreçam a
interajuda entre os alunos.

3. A planificação do presente plano tem por base a seguinte definição:
a) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente
virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos.
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II. MODELO DE E@D DA EPADRPL
1. Atendendo à realidade e contexto em que se encontram os alunos, será implementado, com as devidas
atualizações, o modelo adotado no 3.º período letivo do ano letivo de 2019/2020, já que garante
equidade e equilíbrio no processo pedagógico, prioriza a mitigação das vulnerabilidades detetadas e vai
de encontro às regras impostas pelo POCH no que respeita à assiduidade dos formandos e formadores.
2. Considera-se que as sessões síncronas é a metodologia mais adequada, uma vez que permite que os
professores estejam em contacto com os alunos, dando-lhe um apoio mais direto.

Modelo
Modelo síncrono
“em tempo real”
Esta modalidade exige
uma escala de horários
fixa.

Vantagens
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.

Ferramentas
Microsoft Teams:
• Videoconferências
• Audioconferências
• Chats
• Fóruns
• Envio e receção de tarefas
E-mail institucional
Telemóvel
whatsapp).

(chamada

e/ou

3. Nos horários das turmas deve atender-se aos seguinte:
a) Alunos e professores devem cumprir o horário semanal estabelecido;
b) Será nesse horário semanal estabelecido que o professor, no TEAMS, apresentará os conteúdos,
esclarecerá as dúvidas e apresentará aos alunos a planificação semanal de aprendizagens, bem
como as tarefas a realizar nessa semana;
c) Deverá ser utilizada a planificação semanal de aprendizagens apresentada na página seguinte:
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PLANIFICAÇÃO SEMANAL DE APRENDIZAGENS
Disciplina: ………

Ano: ..º

Turma: ….

Módulo: ……..

Ano letivo: 2020/2021

Turno: …..

Curso Profissional: TPA/TGE
Docente: ……

Sumários

Resumir, de forma clara e simples, a aula relativa a cada tempo letivo semanal da
disciplina.
Exemplo:
Aula nº
08/02/2021
8h45-9h35
- Apresentação da planificação semanal de
16
aprendizagens.
2f
- Apresentação do conteúdo novo X em
sessão síncrona, por videoconferência, via
TEAMS.
- Registo de apontamentos.
- Esclarecimento de dúvidas.
Aula nº
09/02/2021 9h35-10h25
- Realização da 1.ª ficha de trabalho.
17
- Esclarecimento de dúvidas.
3f
- Devolução, via TEAMS, da ficha de
trabalho realizada.
Aula nº
11/02/2021
8h45-9h35
- Realização da 2.ª ficha de trabalho.
18
- Esclarecimento de dúvidas.
5f
- Devolução, via TEAMS, da ficha de
trabalho realizada.
Aula nº
12/02/2021 9h35-10h25
- Correção das duas fichas de trabalho
19
semanal
em
sessão
síncrona,
por
6f
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).

Orientações
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
/
feedback

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), email 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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d) É no horário de cada disciplina estabelecido para a turma que os alunos têm de participar, tirar
dúvidas junto do professor e devolver os trabalhos realizados;
e) O professor de cada disciplina deve, no primeiro tempo letivo da semana, colocar a planificação
semanal de aprendizagens (modelo supra) na pasta “Material de Aula” na Equipa do TEAMS da
respetiva turma/disciplina;
f) O professor de cada disciplina deve realizar uma sessão síncrona semanal obrigatória, por
videoconferência, numa duração máxima de 20 minutos;
g) 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;
h) 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;
i) 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. Em alternativa às mini-tarefas, deve o professor em cada tempo letivo
recolher as presenças dos alunos;
j) É exclusivamente desta forma, e no cumprimento das orientações do POCH, que será possível
validar a assiduidade dos alunos e dos professores;
k) 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
ou a não marcação de presença pelos alunos em cada tempo letivo implicará a marcação de
falta, comprometendo a conclusão do módulo em causa;
l) 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 e a planificação semanal de aprendizagens;
i. No 1.º tempo letivo da semana, deverá esta gravação áudio ser enviada ao aluno para o seu email institucional. Em caso de eventuais constrangimentos, a gravação áudio deverá ser enviada
ao aluno por telemóvel (whatsapp).
ii. 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).
iii. 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.
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iv. 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.
4. A formação prática ou a formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos
respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada.
5. Nos anos terminais dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação, quando não seja
possível cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos referenciais de formação em regime
presencial, cabe aos órgãos próprios da Escola decidir sobre a avaliação final de cada aluno e
correspondente conclusão e certificação do curso.
6. Na avaliação final, a Escola tem por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face
ao perfil de competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

III. 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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IV. ALUNOS CUJAS ATIVIDADES SÃO REALIZADAS NA PRÓPRIA ESCOLA/EM ESPAÇOS ESPECÍFICOS
1. No âmbito do regime não presencial, são efetuadas na própria escola as atividades destinadas aos
alunos:
a) Com 1.º ou 2.º Escalão identificados pela escola;
b) Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;
c) Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial.
2. Deve igualmente ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das
autoridades de saúde, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais,
de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva (EMAEI), em articulação com o Diretor de Turma.
3. Podem ter lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades
de saúde, as disciplinas ou UFCD de natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não
possam ter lugar em regime não presencial, por requererem a utilização de espaços específicos.

V. PLANEAMENTO E GESTÃO CURRICULAR
1. Em matéria de planeamento e gestão curricular, a Escola seguirá as presentes orientações:
a) No ano letivo de 2020/2021, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as
Aprendizagens Essenciais e os perfis profissionais e referenciais do Catálogo Nacional de
Qualificações, continuam a constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de
planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem de cada componente do currículo,
área disciplinar, disciplina ou UFCD.
b) Os documentos curriculares podem ser objeto de intervenção, mediante decisão do Ministério da
Educação, tendo em conta a evolução da pandemia da doença COVID-19.
c) As atividades, concursos, feiras, projetos culturais e demais iniciativas estão suspensas.
d) No que respeita às atividades desportivas, a Escola procederá à sua planificação, adequando-as às
orientações em vigor das autoridades de saúde.
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VI. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
1. Na interação escola/alunos/encarregados de educação, no âmbito do regime não presencial, devem
ter-se em conta as seguintes responsabilidades.

Quadro-resumo de responsabilidades no âmbito do regime não presencial
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

Subdiretora

Adjuntas do
Diretor

Responsável
TIC

Conselho
Pedagógico

EMAEI

Coordenadores
de
Departamento

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.
• 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 a distribuição de serviço dos docentes com Formação em Contexto de
Trabalho, em articulação com o Diretor e com os Diretores de Curso.
• 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.
• 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.
• Implementar, acompanhar e monitorizar o plano de ensino à distância;
• Assegurar que os Departamentos garantem a planificação de atividades/projetos de
cariz interdisciplinar e transdisciplinar;
• Assegurar que os Departamentos 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.
• Estabelecer, em articulação com o Diretor de Turma, o plano de trabalho referente
ao apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais.
• Acompanhar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão,
prestando o apoio necessário a docentes, alunos e encarregados de educação.
• Orientar a ação dos docentes sobre questões pedagógico-didáticas e de avaliação;
• Orientar os membros do Departamento com vista a assegurar a planificação de
atividades de cariz interdisciplinar e transdisciplinar;
• Mobilizar os membros do Departamento para a necessidade de articular e
desenvolver estratégias pedagógicas adequadas ao ensino à distância;
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• Orientar os membros do Departamento de forma a garantir a utilização dos recursos

Coordenadora
dos Diretores
de Turma

Diretores de
Curso

Docentes da
Turma

Docentes de
Educação
Especial

Diretores de
Turma

pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, que
sejam equilibrados em quantidade e em diversidade.
• 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.
• 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).
• Desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, adaptando, sob coordenação do
diretor de turma, estratégias e recursos pedagógicos ao ensino à distância e que
atendam às diferentes realidades e contextos em que se encontram os alunos;
• Trabalhar, em estreita articulação com o docente da Educação Especial, na
definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens
e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão,
garantindo as aprendizagens e a inclusão de todos 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;
• Respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, promovendo a
flexibilidade na execução das tarefas a realizar;
• Proceder ao registo diário das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas,
recolhendo evidências da participação dos alunos, tendo em conta as estratégias, os
recursos e as ferramentas utilizadas pela Escola e por cada aluno;
• Controlar a assiduidade dos alunos, de acordo com o estabelecido pela Escola no
presente Plano;
• Promover procedimentos de avaliação no quadro do ensino à distância.
• 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.
• Ser o elo de ligação, assegurando a comunicação com os alunos, encarregados de
educação, docentes do Conselho de Turma e SPO;
• Promover a articulação entre os docentes da turma, com vista ao acompanhamento
e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização
proficiente dos recursos e ferramentas digitais.
• Mobilizar os membros do Conselho de Turma para a necessidade de articular e
desenvolver estratégias pedagógicas adequadas aos alunos e ao seu contexto,
assegurando equilíbrio na atribuição de tarefas e garantindo o acesso equitativo às
aprendizagens;
• Sensibilizar os alunos e os encarregados de educação para a necessidade do
cumprimento dos horários;
• Assegurar o conhecimento por parte dos alunos de todas as informações e
orientações emanadas;
• Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação, de forma a
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atender situações de vulnerabilidade;

• Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de

Serviço de
Psicologia e
Orientação
Gabinete de
Mediação de
Comportamentos (GMC)

Responsáveis
pelo
acompanhamento dos
alunos alojados

Alunos

Encarregados
de Educação

vulnerabilidade identificadas.
• Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados;
• Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados;
• Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/aprofundadas no âmbito do
quadro de ensino à distância.
• Dar continuidade aos procedimentos de intervenção em situação de Indisciplina,
adaptando-os ao contexto não presencial;
• Desenvolver, em articulação com a Coordenadora de Educação para a Cidadania,
campanhas para a estimulação da cultura de respeito e responsabilidade,
essencialmente no que se refere aos comportamentos individuais críticos para a
contenção da pandemia, no sentido de reforçar a importância do cumprimento do
confinamento e das regras de higienização, incutindo em cada aluno essa
responsabilidade;
• Dar continuidade às atividades complementares do GMC que se adequem ao contexto
não presencial.
• 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.
• Cumprir, obrigatoriamente, o dever de assiduidade;
• Cumprir, obrigatoriamente, o dever de realização das atividades propostas, nos
termos e prazos acordados com o respetivo docente.
• Assegurar que os seus educandos cumprem o dever de assiduidade;
• Assegurar que os seus educandos realizam as atividades propostas, nos termos e
prazos acordados com o respetivo docente;
• Manter a comunicação com o Diretor de Turma.
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VII. 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
Diretor

Docentes

recebe informação da tutela
reproduz informação
(re)direciona para todos os
docentes.

recebem a informação do Diretor
agem em conformidade
comunicam com as estruturas intermédias para
orientações e esclarecimentos

Coordenadores de
Departamento
orientam a ação dos
docentes sobre questões
pedagógico-didáticas e de
avaliação

Coordenadora dos
Diretores de Turma

orienta os diretores de turma
sobre assuntos associados a
direção de turma

Diretores de Curso
orientam os conselhos de
curso
coordenam os orientadores
de FCT e de PAP

Diretores de
Turma
orientam os conselhos de turma
assumem-se como elo de ligação,
assegurando a comunicação com os
alunos, encarregados de educação,
docentes e SPO

VIII. TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES
1. Em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, a Escola transitará do
regime misto para o regime não presencial, devendo nesta transição observar-se o seguinte:
a) Caso se agrave a situação epidemiológica, o Diretor convoca o Conselho Pedagógico de urgência;
b) O Conselho Pedagógico analisa a situação existente;
c) Se se decidir pela transição para o regime não presencial, o Diretor solicita autorização à DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares.
2. A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares decide a transição entre os regimes previstos, após ser
ouvida a autoridade de saúde competente.
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