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Introdução
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020,
D/2020, de 20 de julho e de acordo com as
orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 o Regime não presencial é aquele em que o
processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os
intervenientes, designadamente docentes e alunos
alunos.
O regime presencial é preferenc
preferencial para a educação pré-escolar. para o primeiro
rimeiro e segundo ciclos
cic do
ensino básico e para alunos da Educação Especial (para
para quem foram mobilizadas medidas seletivas e
adicionais, de acordo com o plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva - EMAEI, em articulação com o diretor de turma ou professor
ssor titular de turma do
aluno); alunos em situações de risco e, ainda, para as componentes práticas do Ensino Profissional.
O regime misto é uma alternativa ao regime exclusivamente presencial e aplica-se,
se, quando
quand necessário,
aos alunos
nos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino SSecundário,
ecundário, podendo alargar-se
alargar excecionalmente
aos restantes ciclos de ensino
nsino em fun
função do agravamento da situação epidemológica da doença Covid
19.
A transição para a modalidade de ensino@
ensino@distância só pode concretizar-se
se nas situações de suspensão
das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, por determinação das entidades de saúde.
Ass aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de ssessões síncronas e
assíncronas,, tendo por referência o disposto no Decreto
Decreto-Lei
Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação
atual, no Decreto-Lei
Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenc
Essenciais,, de acordo com a metodologia que se define
neste plano, em que se descrevem claramente as orientações e regras que deverão nortear a ação de
professores, alunos, pais e encarregados de educação.
Em conformidade com o roteiro 8 Princípios Orientadores para a Implementação do E@D nas
Escolas,, bem como com as diretrizes divulgadas, nomeadamente pela Direção Geral de Educação
(DGE), pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGesTE) e pela Agência Nacional para a
Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, tendo em
consideração o definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens
Essenciais,, desenvolveu o presente Plano de Ensino à Distância – E@D, que é um documento
orientador
rientador na resposta às necessidades da comunidade escolar, neste período de exceção, e que
estabelece referenciais de trabalho comuns e procura adequar as possíveis formas de ensino não
presencial a todos os alunos.
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Na elaboração do presente Plano E@D ex
existiu
istiu a preocupação de ser assegurado o
superiormente disposto no que respeita à proteção de dados pessoais, tendo sido considerado, para
além da legislação sobre a matéria, o documento relativo às orientações para os diferentes
intervenientes nos tratamentos
tos de dados pessoais efetuados na utilização de tecnologias de suporte
ao ensino à distância, publicado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que considera
que no contexto da pandemia da Covid19, o recurso a plataformas eletrónicas de suporte ao ensino
não presencial revela-se
se uma necessidade.
Durante a sua elaboração
elaboração, em abril,, a direção recolheu contributos junto de: Serviço de
Psicologia e Orientação, coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania, EMAEI,
professores bibliotecários,, tendo também dialogado com a Associação de Pais e mobilizado os
parceiros Câmara Municipal, Bibliotec
Biblioteca Municipal, Junta de Freguesia e Associação Ensinar a Sorrir.
Nesta fase, adequa-se
se o Plano às orientações de organização do ano letivo 20/21.
As orientações
ações propostas neste documento procuram ser as mais adequadas à realidade
existente nos vários níveis de ensino do AEJBV, para facilitar o trabalho dos discentes e dos docentes,
sendo imprescindível o apoio e o envolvimento das famílias.
O desenvolvimento deste Plano deve ser entendido como um processo em constante
construção, na medida em que poderá/deverá ser reajustado em procura das melhores respostas
possíveis à comunidade escolar.

Objetivos do Plano
Em termos estratégicos,
ratégicos, estabelecem
estabelecem-se três objetivos
vos para o Plano de E@D que são:
1. identificar as adaptações necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, para que
este ocorra na modalidade de ensino a distância;
2. definir as tecnologias para suporte à colaboração, em modo síncrono e modo
assíncrono, quee permitam a apresentação e consolidação de conteúdos curriculares, a
participação dos alunos, a realização de tarefas, a avaliação, bem como o apoio a
discentes com dificuldades educativas, para cada nível de educação e ensino;
3. promover a capacitação e ap
apoio
oio para o uso de tecnologias de suporte ao E@D.
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Contextualização
A população escolar do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas abrange crianças da
educação pré-escolar,
escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário regular e
profissional.
O universo de alunos e o contexto social e económico desta comunidade educativa exige
respostas diferenciadas neste desafio de Ensinar e Aprender, sem estar no espaço físico da escola.
Nº de alunos

Escalão A

Escalão B

Alunos com medidas seletivas
e/ou adicionais no âmbito do DL
55/2018

Pré-escolar (EE)

237

46

61

2

1º ciclo

426

71

68

21

2º ciclo

240

43

62

17

3º ciclo

368

56

59

10

CEF

15

8

1

7

Secundário

214

22

29

5

Cursos
Profissionais

93

16

12

9

1593

262

292

71

Nível de Ensino

TOTAL

De acordo com o parecer técnico dos docentes do grupo de informática, foi decidido que
deverão ser utilizadas as seguintes ferramentas:


Google Classroom e/ou Moodle - para a organização do trabalho do professor
titular/conselho de turma com os alunos e definição de tarefas;



Hangouts Meet - Para a realização de sessões síncronas.
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Esta escolha foi feita depois de uma cuidada ponderação e tendo em conta que o Agrupamento
possui em funcionamento o GSuite e o Moodle, o que simplifica a adaptação da comunidade educativa
à nova realidade.
Neste caminho sabemos que vamos encontrar resistências e dificuldades de diversa índole, na
vertente tecnológica, pessoal e soci
social,
al, mas o nosso objetivo é o de abranger todos os alunos e, através
dos nossos próprios recursos ou com o apoio dos parceiros, garantir o acompanhamento pedagógico e
contribuir para o bem-estar
estar físico, psíquico e emocional da comunidade escolar.

Conceção e Operacionalização do Plano de Ensino@Distância
Intervenientes na Construção do Plano


Direção



Conselho Pedagógico



Diretores de Turma, Representantes de Ano, Delegados de Grupo



Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania



Professores Bibliotecár
Bibliotecários



Gabinete de Psicologia e Orientação



EMAEI



Associação de Pais

Equipa de Apoio Interna


Conselho Pedagógico (decisões pedagógicas)



Equipa Tecnológica (apoio técnico: Décio Pica, Cirilo Cavaco e José Casimiro )

Equipa de Apoio para Questões Emergentes


Todoss os elementos da Direção



Coordenadora Técnica
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Coordenação
A gestão deste processo envolve todos os docentes de modo articulado e devidamente
coordenado.

Direção
Gestão e coordenação do P@D

Equipa de Informática
Formação/Apoio/Suporte
informático

Conselho Pedagógico
Decisões a nível pedagógico

Parceiros Sociais
Apoio logístico

Diretores de Turma
Orientações/Coordenação pedagógica da
equipa e do trabalho da turma
Contactos/Acompanhamento às famílias

Educadores, Prof. Titulares
Gestores curriculares junto dos alunos
Contactos/Acompanhamento à família

Prof. Ed. Especial, BE, SPO
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Apoio aos alunos e professores sem computador ou ligação à Internet
Procurando a maior eficácia possível, ao nível comunicacional, e atendendo aos meios
disponíveis para cada aluno, foram criados circuitos distintos para alunos com acesso a
tecnologia/internet e para alunos que não dispõem destes recursos, numa perspetiva de diferencia
diferenciação
pedagógica, promovendo a possível equidade e reduzindo as desigualdades.
Os alunos que dispõem de equipamento (computador, tablet,, telemóvel...) e que têm acesso à
internet, comunicam com os professores e com os colegas, através das plataformas definid
definidas para as
sessões síncronas e/ou assíncronas e realizam as tarefas, através desses meios.
Para os alunos sem internet/computador, será necessário dirigirem
dirigirem-se
se à escola e, na sala de aula
afeta à turma, serão disponibilizados recursos tecnológicos para que o aluno possa assistir às aulas
síncronas e realizar as atividades propostas pelos professores.
Todos estes procedimentos serão devidamente acordados com todos os intervenientes,
nomeadamente com os encarregados de educação destes alunos. A tarefa de info
informar os
encarregados de educação fica a cargo do professor titular/educador/diretor de turma.

Papel da gestão e das lideranças intermédias
No plano organizativo, compete ao Conselho Pedagógico,, apoiado nos Departamentos
Curriculares, e nos Grupos Disciplinares
Disciplinares,, promover os ajustamentos adequados relativos ao
planeamento e desenvolvimento curricular, assim como dos critérios de avaliação dos alunos,
respondendo aos diferentes desafios identificados (discentes com acesso às TIC; com acesso
condicionado
do às TIC; sem acesso às TIC; com dificuldades de aprendizagem; com dificuldades
económico-sociais,
sociais, etc.), tendo em vista a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais
Essenciais.
A Direção tem a incumbência de atualizar o Plano de E@D e operacionalizar a sua
implementação, de acordo com o tempo e os meios disponíveis, ouvindo e apoiando os docentes, os
alunos, os pais, no sentido de conseguir a sua melhor concretização e de assegu
assegurar
rar uma boa prestação
do serviço público da Educação.. Os elementos da direção, com formação em TIC, apoiarão a execução
do Plano com pareceres técnicos, a gestão dos recursos tecnológicos e elaboração de tutoriais. A
Direção criará condições para a realiz
realização
ação de formação interna e promoverá, junto do Centro de
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Formação, a necessidade de reforço da capacitação docente para o uso de tecnologias de ensino a
distância.
Os Conselhos de Diretores de Turma e os Conselhos de Docentes de Ano são as estruturas
pedagógicas
ógicas que coordenam a operacionalização das atividades escolares, sendo os diretores de
turma/ professores titulares /educadores de infância
infância,, elementos fundamentais na coordenação das
respetivas equipas educativas ao nível do planeamento conjunto, da comu
comunicação
nicação e do ajustamento
de estratégias e de critérios e instrumentos de avaliação, à especificidade de cada turma/grupo de
alunos. Os diretores de turma/professores titulares/educadores de infância asseguram também a
comunicação com os encarregados de edu
educação.
Todos os docentes devem comunicar com os seus alunos, pelo meio mais expedito ao seu
dispor (preferencialmente, através de sessões síncronas
síncronas) para orientação educativa (o que se pretende
com cada tarefa, quais os manuais a consultar, de que modo pod
podem
em colaborar com os colegas, onde
podem pesquisar mais informação, como autorregulam o seu trabalho, por exemplo, através de um
portefólio).
O Conselho Administrativo e os Serviços Administrativos apoiarão a implementação do Plano na
vertente técnica e financeira,
anceira, dentro dos recursos disponíveis.

Organização do trabalho por ciclos
A organização do trabalho pedagó
pedagógico
gico na modalidade de E@D deve,
deve cumprir princípios
orientadores comuns e, adaptar--se
se às características de cada nível de educação e ensino,
ensino respondendo
às especificidades pessoais e tecnológicas de cada discente.
Embora, apenas em situação extrema o 2º CEB, o 1º CEB e a Educação Pré-Escolar
Pré
venham
integrar o Ensino@Distância, o presente plano contempla, desde já
já, as regras
ras aplicáveis em situações
situaç
que eventualmente, venham a ser necessárias nestes níveis de educação e ensino.

Disposições comuns a todos os níveis de educação e ensino
O docente titular/diretor de turma, para além de ser a figura de referência da turma, é o
principal responsável pela coordenação da atividade pedagógica, devendo envolver todos os docentes,
promover articulação no seio do conselho de turma, garantindo o equilíbrio das tarefas, com o
objetivo de evitar a sobrecarga e acautelar o contacto com todos os alunos. Deve
Deve, ainda, ser
promovida a articulação com as famílias.
O trabalho desenvolve
desenvolve-se, essencialmente, através de sessões síncronas,
síncronas podendo
complementar-se
se com sessões aassíncronas.
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas
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Os objetivos destas sessões são:


manter o contacto regular com os alunos, minimizando os impactos desta interrupção na
relação afetiva/pedagógica, visto que a continuidade da relação pedagógica é fundamental
para o equilíbrio do processo de aprendizagem;



orientar os alunos na realização dos trabalhos que serão propostos nas diferentes
componentes
onentes do currículo;



trabalhar os conteúdos recorrendo à aplicação de metodologias que envolvam os alunos
na construção das suas próprias aprendizagens;



apresentar um conjunto de propostas que permitam ao aluno desenvolver atividades de
forma autónoma, in
individual ou em grupo, mobilizando-o
o para as aprendizagens, para o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, para a execução das tarefas propostas.

As propostas de trabalho deverão estar adaptadas à modalidade de ensino à distância, adequar
adequarse aos alunos,
nos, ser claras, bem definidas, com indicação do tempo de realização e do prazo para a
entrega.
Como plataformas a utilizar, preferencialmente e de acordo com os recursos dos alunos,
definem-se as seguintes:


Google Classroom/Moodle
/Moodle - para as aulas assíncronas
nas e organização do trabalho com os
outros docentes da turma;



Hangouts Meet para as aulas síncronas que deverão decorrer em cumprimento do horário
da turma.

A intervenção dos professores deverá sser conforme o horário da turma adaptando a forma de
trabalharr à realidade familiar/tecnológica da sua turma. Deverá ser maioritariamente síncrona para
apresentar conteúdos, esclarecer dúvidas comuns, dar feedback sobre os trabalhos desenvolvidos,
consolidar aprendizagens, enviar trabalhos, orientar o trabalho com rrecurso
ecurso aos manuais, etc.
É muito importante que se promova utilização/rentabilização dos recursos/materiais de que
todos os alunos disponham, como é o caso dos manuais escolares
escolares.
No caso das disciplinas com apoio/assessoria, podem ser identificados alguns alunos, de entre
os que apresentem maiores dificuldades, para que o professor assessor se envolva diretamente no
acompanhamento e desenvolvimento de
destes
stes alunos, de forma presencial e, em situação excecional de
confinamento total, também de forma síncrona.
Cada docente deve continuar a registar na plataforma Eschooling as atividade(s) realizada(s)
com a turma,, marcando falta aos alunos que não participaram/responderam ao contacto/tarefa.
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Quadro Resumo - Competências do Diretor de Turma/Curso e do Docente Titular de Turma
Préescolar
Esclarecer os alunos e encarregados de educação sobre a
dinâmica das atividades à distância.
Criar a turma na plataforma classroom e desenvolver todos
os procedimentos necessários à sua operacionalização, sob

1º CEB









EE´s

o ponto de vista do conselho de turma e dos alunos.

2ª e 3º

Sec

CEF e

CEB

regular

Prof.



















Coordenar a ação educativa com os docentes de educação
especial, professores tutores e, se necessário, solicitar a
intervenção do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO),





numa perspetiva de diferenciação pedagógica e equilíbrio
emocional.

Disposições específicas
Tal como se referiu anteriormente, apresenta
apresenta-se
se todos os cenários, embora deva ficar claro que
para a educação pré-escolar,
escolar, 1º CEB e 2º CEB, bem como alunos com medidas no âmbito do DL
55/2018, o regime preferencial é o presencial.
Contudo, em situação extrema que seja determinado o confinamento total, o Plano
operacionalizar-se
se á, de acordo com as seguintes especifici
especificidades.

Educação Pré-escolar
O papel do educador revela
revela-se
se como fundamental para a articulação de todo o trabalho a
desenvolver com as crianças do grupo, cabendo
cabendo-lhe:


contactar os encarregados de educação
educação, /crianças, de forma síncrona, pelo menos, uma
vez por dia, para apresentar propostas de atividades e saber como está a decorrer a sua
realização;



enviar propostas de atividades (o que considerarem pertinente e adequado: pequenos
vídeos, propostas de atividades, desafios, sugestões de sites…),, através da classroom;



incluir também, nestas propostas de atividades, as sugestões dos professores das
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), música e educação física, bem como os
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recursos disponibilizados pela animadora da Biblioteca Municipal, parceira no projeto
“Histórias com Mimos: Biblioterapia”
Biblioterapia”;
As educadoras devem acautelar os seus registos de evidências de desenvolvimento e
aprendizagem que fundamentem a síntese avaliativa do final de cada período letivo.
letivo

1º Ciclo
No âmbito do trabalho em articulaç
articulação
ão com todos os docentes da turma, compete:


ao professor assessor de educação física realizar aula síncrona com todas as turmas, de
acordo com o horário estabelecido desenvolvendo tarefas, exercícios e/ou jogos que os
alunos possam realizar em casa
casa;



à docente de inglês, realizar aula síncrona com todas as turmas, de acordo com o horário
estabelecido);



à Associação Ensinar a Sorrir, parceira na dinamização das AEC, realizar, de acordo com o
horário,, um conjunto de atividades com os alunos;



aos dinamizadores
zadores do Projeto “A Banda Vai à Escola”, no âmbito da coadjuvação na
disciplina de Expressão Musical (4ºano), participar, de forma síncrona na aula de música a
desenvolver em coadjuvação com o docente titular de turma;



ao técino dinamizador do Projeto Fi
Filosofia
osofia para Crianças/cidadania no
n âmbito da sua
atividade em coadjuvação, participar, de forma síncrona na aula com o docente titular de
turma;

Curso de Educação e Formação e Cursos Profissionais


Prevê-se o cumprimento do respetivo horário no que respe
respeita
ita às aulas teóricas, em
regime de trabalho síncrono;



No que respeita às aulas práticas, estas podem desenvolver
desenvolver-se nas instalações
específicas para o efeito, existentes na escola, desde que garantidas as regras de
distanciamento social, higienização de m
mãos
ãos e utilização adequada de máscara;



No que respeita à Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e às Provas de aptidão
profissional (PAP),
), a situação deve ser analisada em conjunto pela direção e pela
coordenação do Curso, com o objetivo de avaliar a existência de condições para a sua
realização em modo presencial e, caso não seja possível, encont
encontrar alternativas. que
poderão passar pela realização de prática simulada.
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Sugestões e Boas Práticas


Evitar transposição do modelo presencial para o modelo online;



desenvolver metodologias de ensino que promovam um papel ativo dos alunos nas
aprendizagens a realizar;



ter atenção ao esforço do aluno para responder a várias disciplinas;



considerar que o tempo de concentração dos alunos no ensino à distância é me
menor - evitar
que as sessões síncronas sejam totalmente expositivas, encontrando metodologias de
participação dos alunos e de utilização das funcionalidades da tecnologia;



não exagerar no número de atividades propostas ao aluno (o estar online não significa a
existência de mais tempo para a realização das atividades);



dar feedback aos alunos de forma constante
constante;



procurar receber respostas por parte dos alunos;



estar presente online para o esclarecimento de dúvidas, criação de chats ou outra
ferramenta;



procurar atividades interdisciplinares;



comunicar de forma clara e objetiva;



apresentar aos alunos o plano de realização das tarefas/atividades com detalhe;

Avaliação de Alunos
Princípios gerais a considerar na avaliação de alunos
Na modalidade de E@D, devem ser seguidos os princípios da avaliação das aprendizagens, com
enfoque na avaliação formativa, centrada em ajudar os alunos a aprender melhor, dando
dando-lhes um
feedback de qualidade.
Deve ter-se
se em conta a realidade de todos os alunos, para que estejam em igualdade
relativamente ao acesso à tecnologia e internet, para o que poderá ser disponibilizado equipamneto
tecnológico aos alunos mais carenciados
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Atualmente, a avaliação está mais facilitada
facilitada,, tendo em conta a grande quantidade de
plataformas e ambientes
ntes digitais, ao dispor da escola
escola,, para levar a cabo a avaliação – é importante que
os docentes as explorem.
Cada departamento curricular, em geral, deve adequar os critérios de avaliação em vigor, à
modalidade de E@D, tendo em conta a realidade do agrupa
agrupamento,
mento, privilegiando parâmetros como o
interesse, a realização das tarefas propostas e a mobilização de conhecimentos. Por sua vez, os
docentes, ao aplicar tais critérios, devem ter em conta as características de cada aluno e os recursos
educativos ao seu dispor, numa perspetiva de promoção da equidade e de diferenciação
diferenciação. Esta
alteração deve ser aprovada pelo Conselho pedagógico, sob proposta dos departamentos.
A classificação sumativa final dos alunos deve atender ao conhecimento que o professor tem do
trabalho
abalho realizado por cada aluno ao longo do ano, tendo em conta as circunstâncias específicas.

Funcionamento dos conselhos de turma e registo da avaliação
Disposições comuns
Pré-

Procedimentos

escolar

As reuniões de departamento de avaliação serão realizadas
por videoconferência (Hangouts Meet).



Os conselhos de turma serão realizados, de forma síncrona
utilizando a ferramenta Hangouts Meet.
As atas, depois de lidas e validadas serão colocadas na
drive, na pasta criada para o efeito.



As pautas não serão afixadas.
As fichas de informação serão enviadas aos encarregados
de educação, por email, ou, caso não tenham, por correio.



2ª e 3º

Sec

CEF e

CEB

regular

Prof.

































1º CEB



Disposições específicas
Embora o Ensino@Distância não esteja indicado para a educação pré-escolar,
pré
caso haja
necessidade extrema de um confinamento total, a avaliação destes níveis de educação e ensino,
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reger-se-áá por estas determinações. A
As educadoras recolherão os contributos de todos os elementos
do seu conselho de grupo, será elaborada uma proposta de ata, que será previamente partilhada com
todos e farão, posteriormente, a reunião de departamento por videoconferência (Hangouts Meet). As
atas depois de lidas e aprovadas por todos serão validadas por mail e guardadas na drive, na pasta
criada para o efeito

EMAEI
Embora se preveja que os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais continuam em regime
presencial,, caso haja necessidade extrema de um confinamento total, aqui se descrevem as regras que
regerão este trabalho.
Será dada continuidade às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, designadamente as
definidas no RTP de cada aluno, adaptando a sua concretização à modalidade de E@D.
Cabe aos docentes de educação espe
especial
cial continuar a acompanhar os alunos com medidas
seletivas e adicionais, assim como apoiar os diretores de turma e outros docentes na implementação
de práticas inclusivas, na modalidade de E@D.
O trabalho a desenvolver deverá ser articulado com os docente
docentess titulares/diretores de turma e
com os encarregados de educação.
O plano de trabalho dos alunos com adaptações curriculares significativas deve privilegiar
sessões de trabalho essencialmente assíncronas, por forma a permitir uma maior flexibilidade na
realização
lização das tarefas, no respeito pelos ritmos de aprendizagem do aluno e do acompanhamento por
parte do encarregado de educação, com quem o docente de educação especial define um canal de
comunicação.
Estas práticas passam pela diversificação de estratégia
estratégias,
s, adaptação de materiais e outros
recursos educativos, mas também por contactos diretos regulares, por email ou telefone.
A EMAEI considera que os profissionais de referência, sobretudo para pais e alunos com
medidas adicionais, são os professores de educ
educação
ação especial, pelo que os contactos com as famílias
devem ser realizados por eles e/ ou pelos diretores de turma/ professores titulares
Deverá ser contactada a EMAEI, através do email: emaei@aejbv.pt,, com conhecimento
conheciment ao
docente de educação especial responsável pelo aluno
aluno,, para o esclarecimento de dúvidas e apoio na
implementação das medidas de suporte à aprendizagem que não sejam passíveis de resolução no seio
do conselho de turma.
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas
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Por força das circunstâncias que im
impõem
põem o isolamento e distanciamento social, serão suspensos
os estágios de sensibilização dos alunos com PIT. Serão, ainda, suspensas as atividades ou disciplinas
que, pelo seu caráter prático, não possam ser desenvolvidas à distância ou sem o acompanhament
acompanhamento
presencial dos docentes e assistentes operacionais, tais como as áreas especiais de Natação,
N
Boccia e
alguns ateliês.
No sentido de promover a interação social com professores e colegas dos alunos com medidas
adicionais, os docentes de educação especial e os diretores de turma deverão, sempre que possível,
proporcionar a oportunidade da
daqueles
queles alunos nas sessões síncronas da turma, nas disciplinas em que
se encontrem matriculados, tendo sempre em conta a disponibilidade das famílias para
acompanharem esta participação.

Serviços de Psicologia e Terapia da Fala
Não
ão é preconizado o funcionamento destes serviços em regime não presencial, no entanto, em
situação extrema e com o objetivo de promover o bem
bem-estar
estar e a saúde psicológica de todos os alunos,
apoiar na gestão de emoções e processo de aprendizagem, bem como garantir o acompanhamento
psicopedagógico definido nos RTPs no que respeita a terapias, psicólogos e terapeuta da fala
fala, deverão
estes serviços disponibilizar recursos específicos às famílias, através das docentes de educação
especial e/ ou professores titulares e diretores de turma, que promova um primeiro contacto com o
técnico. Oss encontros posteriores serão agendados, diretamente, entre o terapeuta/psicólogo
peuta/psicólogo aluno e
família.
A Intervenção do SPO segue as recomendações da Ordem dos Psicólogos, das quais se
salientam:


apoio psicológico e aconselhamento – promovendo o bem-estar
estar e saúde psicológica;



apoio psicopedagógico – mantendo apoios psicopedagógicos
gógicos e acompanhamento de
alguns alunos;



intervenção psicológica de desenvolvimento vocacional e de carreira;



promoção de literacia sobre covid
covid-19;



contactos com as famílias assegurando a manutenção de apoios fundamentais, nas
situações de maior vulnerab
vulnerabilidade;



articulação com entidades locais/parceiras;
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partilha de recursos pedagógicos e lúdicos com a comunidade escolar.

Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola - EECE
Em situação de pandemia e de Ensino à Distância, educar para a cidadania ga
ganha uma
importância ainda maior, se é que isso é possível. É imperioso tornar os alunos cidadãos responsáveis,
informados e a assumirem o seu papel na comunidade. É importante que proporcionemos a reflexão
sobre as próprias atitudes, que os desafiemos a co
comunicar
municar e a ouvir, a argumentar e a escutar os
pontos de vista dos outros.
Em Situação de confinamento total, os domínios, temas e subtemas referentes à Cidadania
devem ser tratados através de sessões presencialmente síncronas promovendo o debate, a partilha de
ideias e saberes, disponibilizando documentários ou vídeos pertinentes sobre os temas planificados
para esta disciplina

Biblioteca Escolar
As Bibliotecas Escolares do Agrupamento, em parceria com a Biblioteca Municipal, darão o seu
contributo na implementação do E@D, através de :


empréstimo e devolução do acervo;



apoio ao currículo – parceria com os docentes na preparação e implementação de
atividades/projetos, na partilha de recursos e na disseminação de boas práticas,
adequando a implementação do Plano Anual de Atividades;



metodologias de ensino e aprendizagem – apoio aos docentes, quer na partilha de
equipamentos, quer no apoio ao trabalho autónomo dos alunos, disponibilizando
conteúdos,
údos, contribuindo para o desenvolvimento de competências;



promoção da leitura, nomeadamente através da disponibilização de ebooks;



ocupação lúdico-educativa,
educativa, promovendo atividades abertas a toda a comunidade como
desafios e concursos.

Como canais de comunicação
icação permanente, devem ser utilizados:
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os emails da biblioteca escolar: bibliotecas@aejbv.pt;; (na impossibilidade de comunicação
através de email, o contacto telefónico deverá ser feito para a escola sede do
Agrupamento,
grupamento, que, posteriormente, contactará a um dos professores bibliotecários);



o Portal da Rede de Bibliotecas Concelhia: www.sba-bibliotecas.pt;

Poderá ainda ser garantido atendimento presencial de docentes, alunos e encarregados de
educação, na escola sede do Agrupamento, mediante marcação prévia.

Monitorização e Avaliação do Plano
No sentido dee permitir a monitorização e a regulação do Plano E@D do Agrupamento de Escolas
José Belchior Viegas, é atribuída esta tarefa à equipa de autoavaliação que, em colaboração com a
Direção, fica responsável por este trabalho, com consulta aos docentes, estruturas intermédias, alunos
e Associação de Pais.
Dependendo do momento em o Plano seja implementado, assim serão definido
definidos os momentos
de monitorização. Estes terão com
como o objetivo identificar práticas de sucesso, partilhá-las
partilhá
com todos
os docentes e reconhecer eventuais problemas, que deverão ser solucionados/ate
solucionados/atenuados. Os
coordenadores de departamento e os coordenadores de diretores de turma recolherão essa
informação junto dos docentes e a direção recolherá informação junto dos encarregados de educação
representantes de turma, sendo elaborado um documento de registo
isto que congregue, de forma
resumida, todos os contributos.
Esta monitorização permitirá redefinir as estratégias constantes neste plano, bem como as
práticas, com o objetivo de que exista o acompanhamento efetivo d
dee TODOS os alunos e a
colaboração e partilha
ilha com os nossos professores e auxiliares.
Será ainda feita uma avaliação final, em que deverão ser utilizados indicadores de qualidade e
de quantidade.
Como indicadores de qualidade serão ser monitorizados:


o grau de satisfação dos docentes;



o grau de satisfação
atisfação dos alunos;



o grau de satisfação dos pais/ E.E;



a qualidade do feedback dos alunos.
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Como indicadores de quantidade serão ser monitorizados:


o grau de cumprimento do horário;



a taxa de concretização das tarefas propostas;



o n.º de tarefas enviadas pelos professores em função do plano de trabalho elaborado;



a disponibilização de meios tecnológicos de E@D;



o apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos;

Revisto e aprovado
provado em reunião do Conselho pedagógico de 03
3-11-2020
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