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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários 

cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano letivo, há que definir um “plano 
que preveja o protocolo e os mecanismos de ação necessários à implementação dos regimes 
presencial, misto ou não presencial e eventual necessidade de transição entre os mesmos, 
durante o ano letivo." (III, ponto 6, Orientações para a organização do ano letivo 2020-2021 - DGEstE) 

 

Nesta medida, foi elaborado o presente plano de acordo com os seguintes normativos 
legais: 

 Orientações para o ano letivo 2020/21 (DGE/DGEstE e DGS)  
 Orientações para o ano letivo 2020/21 (DGEstE) 
 Despacho normativo n. º10-B/2018; - Despacho normativo n.º 6906-B/2020  
 Resolução do Conselho de Ministros n. º 53-D/2020. 

 
 

 
1. PRINCIPIOS GERAIS 

 
 É implementado o regime presencial como regime regra e os regimes mistos e não 

presenciais como exceção, garantindo a flexibilização entre regimes. 
 Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, 

aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, podendo 
alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento 
da situação epidemiológica da doença COVID-19.  

 A transição entre os regimes previstos será solicitada à Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde 
competente.  

 Todos os procedimentos de organização e funcionamento para o ensino não 
presencial estão previstos no P@D do agrupamento em vigor. 

 Na implementação do regime não presencial são acautelados e analisados os casos 
dos alunos beneficiários da Ação Social Escolar, as situações de risco ou perigo 
sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, os alunos para os quais 
foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais no âmbito da Educação Inclusiva, ou 
situações em que a escola considere ser manifesta a ineficácia da aplicação do deste 
regime assegurando-se o seu acompanhamento em regime presencial, 
salvaguardando se as orientações das autoridades de saúde. 

 
2. REGIME PRESENCIAL 

 
“Regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 
contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no 
mesmo local;”                                                                                                                                                        
                                                         (cf. Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de 

julho) 

 
2.1. Funcionamento 

 Cumprimento do horário semanário, nos termos aprovados pelo 
Conselho Geral no que respeita aos “Critérios para elaboração dos 
horários dos alunos”, incluindo as atividades letivas e de promoção do 
sucesso escolar (Tutorias, Saber+, PNLM, Fluência Leitora, Mentorias...). 
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 Com vista à transição do regime presencial para não presencial, de 
forma não disruptiva, deverá o processo de ensino/ aprendizagem 
integrar possibilidades de trabalho no regime não presencial, devendo 
ser privilegiado o trabalho autónomo dos alunos, através do acesso a 
recursos disponibilizados na plataforma de aprendizagem on-line da 
escola – Moodle, a prever nas planificações das disciplinas.   
 

2.2. Assiduidade 
 É aplicado, para as atividades letivas, o disposto na Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 
 É aplicado, para as atividades não letivas, letivas, designadamente às 

atividades de promoção do sucesso escolar o disposto no art.º 109, do 
Regulamento Interno, SUBSECÇÃO V - Dever de assiduidade sobre 
"Frequência e Assiduidade". 
 

2.3. Avaliação  
 Aplica-se o disposto no documento “Critérios de Avaliação_ 2020-

2021”, aprovado pelo Conselho Pedagógico. 
 
 

3. REGIME MISTO 
 
“Regime misto, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 
presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;”  
 

                                                                   (cf. Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho) 

 
3.1. Funcionamento 

 Divisão, pelo Conselho de Turma, de cada turma em dois turnos, 
considerando os princípios abaixo e o disposto no ponto 1 deste 
documento, último parágrafo.  

 Cumprimento integral do horário letivo definido para o regime 
presencial.  

 Alternância dos turnos, semanalmente, entre o regime presencial e o 
regime não presencial. 

 Para os alunos a cumprir a semana no regime não presencial devem ser 
previstas sessões de trabalho assíncrono – trabalho autónomo,  através 
da plataforma Moodle nos termos definidos no Plano E@D, sendo que 
na  semana de regime presencial são esclarecidas as dúvidas aos alunos.  
 

3.2. Assiduidade 
 É aplicado, para as atividades letivas presenciais, o disposto na Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 
 Nas atividades de promoção do sucesso escolar ( tutorias, Saber+, …) 

aplica-se o disposto no Regulamento Interno e demais normativos em 
vigor.  
 

3.3. Avaliação  
 Aplica-se o disposto no documento “Critérios de Avaliação_ 2020-2021”, 
aprovado pelo Conselho Pedagógico. 
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4. REGIME NÃO PRESENCIAL 

 
“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;”  

                                                                            (cf. Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho) 

 
4.1. Funcionamento 

 Permanência de todos os alunos, de uma turma, ano escolaridade, ciclo 
e/ou escola, em regime de ensino não presencial, sem prejuízo do 
disposto no ponto 1 deste documento, último parágrafo.  

  Aplica-se o disposto no documento Plano de E@D, em anexo a este 
plano.  
 

4.2. Assiduidade 
 Aplica-se o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, com as 

devidas adaptações, quando se trate de sessões síncronas. 
 

4.3. Avaliação  
 

 Quantitativa: taxa de concretização das tarefas propostas pelos 
professores ( n.º atividades propostas pelo professor/ n.º de feedbacks 
do  aluno) à generalidade das disciplinas, podendo ser diferente às 
disciplinas de caracter mais prático ( Edução Física, Educação Musical). 

 
 Qualitativa:  

- Sessões síncronas: Empenho - Participação nas sessões 
- Trabalho autónomo: Rigor na realização de trabalhos; apresentação 
oral dos trabalhos.  

 
NOTA: a ponderação a aplicar é de acordo com os critérios de avaliação 
2020-2021.  
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ANEXO  

PLANO DE E@D – 2020_2021 
 

1. PRINCÍPIOS 

 garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no 
presente contexto. 

 chegar a todas as crianças e a todos os alunos. 

 assegurar a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

 atender aos princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e 
adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva. 

2. ESTRUTURAS ENVOLVIDAS/ FUNÇÕES 

 Diretora: responsável pela comunicação entre as estruturas e com exterior e pelo 
acompanhamento das equipas de apoio tecnológico e de monitorização e 
acompanhamento do plano. 

 Conselho Pedagógico: elaborar e acompanhar a implementação do plano de E@D 
através da informação disponibilizada pelas diferentes estruturas e proceder à sua 
revisão/ atualização sempre que necessário. 

 Departamentos/ grupos disciplinares: O coordenador de departamento 
desempenha uma função central ao nível da promoção e garantia da partilha e 
colaboração entre pares, incentivando a colaboração e o espírito de equipa, 
conferindo, assim, segurança aos professores, num momento de experimentação 
de novos modos de ensinar. Deve ainda garantir que todos os docentes 
implementam metodologias de ensino desenvolvidas no E@D apelativas e 
mobilizadoras dos alunos para a ação e asseguram a boa prossecução dos 
objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 
nas Aprendizagens Essenciais. 

 Diretores de turma/conselhos de turma: O diretor de turma desempenha uma 
função central ao nível da articulação entre professores e alunos, supervisionando 
o plano de trabalho e a sua concretização. Em alinhamento com as orientações 
pedagógicas da escola, os conselhos de turma concebem o plano de trabalho para 
cada grupo/turma, sob a orientação do coordenador de estabelecimento/diretor 
de turma.  

 Equipa de apoio tecnológico: organizar os meios e, posteriormente, apoiar de 
forma personalizada os professores. Capacitar os professores para a utilização dos 
meios tecnológicos selecionados através da dinamização de pequenas sessões de 
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capacitação/esclarecimento ou realização de tutoriais, webcasts, entre outras. 
Adicionalmente, deve incentivar a partilha de práticas entre professores. 

 Equipa de monitorização e acompanhamento do plano: permitir a monitorização 
e regulação do plano de E@D através de indicadores de qualidade e de 
quantidade, bem como da periodicidade de recolha.  

 Biblioteca Escolar - Biblioteca está "ON": redirecionando a sua ação para a criação 
de serviços e recursos em linha, para a comunidade escolar, designadamente:  

a) Atendimento assíncrono a alunos e docentes 24h/7 dias e sessões síncronas;  

b) Apoio à educação literária – Divulgação de listas de títulos indicados para cada 
ano de escolaridade; 

c) Promoção da leitura – Criação de diversos repositórios com livros digitais de 
utilização livre, vídeos, gravações e jogos pedagógicos; 

d) Apoio ao currículo e às literacias da informação e dos “media” de acordo com o 
referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” para os vários níveis (JI, 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos).  

e) Curadoria e disponibilização de conteúdos - A Biblioteca Escolar procede à 
recolha e análise de conteúdos para informação/divulgação e em apoio às 
aprendizagens e ocupação lúdico-educativa dos alunos nas redes sociais da BE.  

 Outras estruturas/ parceiros (CMP; JF; Associação pais/EE/outras): podem ser 
uma forma para chegar a todas as crianças e a todos os alunos assumindo 
principal relevância para os alunos com problemas de conectividade e 
infraestrutura e/ou menor acompanhamento familiar.  

3. METODOLOGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

3.1. Metodologias de ensino 

 devem ter em conta as Aprendizagens Essenciais, adquirindo particular relevância 
o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta.  

 devem ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e 
fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo.  

 devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação promovendo o seu 
papel ativo na procura de novas aprendizagens.  

 o trabalho pode ser feito síncrona e assincronamente, tendo em conta que as 
atividades e métodos a desenvolver. 

 deve existir um equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, devendo ser 
equacionado o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à 
aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a diferentes estratégias. 

 atender aos princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e 
adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva. 

 desenvolver projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as 
aprendizagens de várias disciplinas (DAC). 
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 Garantir o feedback aos alunos/ pais/ EE do trabalho/ atividade realizada, nos 
termos a definir pelo conselho pedagógico.  

NOTA: as metodologias adotadas não podem depender do papel e competências 
dos encarregados de educação, considerando as suas diferentes possibilidades e 
capacidades. 
 

3.2.  Avaliação dos alunos 

 Quantitativa: taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores ( n.º 
atividades propostas pelo professor/ n.º de feedbacks do  aluno); 

 Qualitativa:  

 Sessões síncronas: Empenho - Participação nas sessões 
 Trabalho autónomo: Rigor na realização de trabalhos; apresentação oral 

dos trabalhos.  
 

NOTA: a ponderação a aplicar é de acordo com os critérios de avaliação 2020-2021.  
 

4. MODELO DE E@D 

4.1. Formas de trabalho 
O regime não presencial, deverá integrar momentos de trabalho de 
síncronos, assíncronos, de trabalho autónomo, bem como o  
#ESTUDOEMCASA, com base nas seguintes definições:  
 
 «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que 

permite aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os 
seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as 
suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

 
 «Sessão assíncrona» aquela que é desenvolvida em tempo não real, 

em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos 
educativos e formativos e a outros materiais curriculares 
disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como 
a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer 
interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em 
estudo. 

 
 «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado 

pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele.  
 
 #ESTUDOEMCASA: é uma iniciativa entre o Ministério da Educação e a 

RTP com vista a manter a escola próxima de todos/as, implicando uma 
articulação entre o trabalho desenvolvido/a desenvolver pelos 
docentes de cada uma das escolas. Os conteúdos televisivos são um 
apoio para os alunos que estiverem em casa, em particular para 
aqueles sem recursos/ conetividade.  
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4.2. Mancha horária dos alunos 
 

Os conselhos de turma/TT devem decidir qual a mancha horária semanal a cumprir 
pelos alunos com vista ao estabelecimento de rotinas dos alunos, devendo na sua 
conceção o horário dos alunos no E@D, ser ponderados os seguintes aspetos: 

 
 mancha horária semanal flexível compreendendo momentos para os 

vários tipos de trabalho; 
 nos 2.º/ 3.º ciclos obrigatoriedade de todas as disciplinas definirem pelo 

menos um momento de trabalho síncrono ou dois, para as disciplinas com 
maior carga horária, com duração máxima de 30 min ( tempo útil de aula)   
devendo o horário das sessões coincidir com o tempo no horário 
semanário dos alunos/ docente; 

 no 1.º ciclo obrigatoriedade de sessões síncronas, duas vezes por semana 
(titular de turma) e uma vez, quinzenalmente, para os docentes de inglês, 
com duração ente 20 a 30 minutos ( tempo útil de aula);  

 no pré-escolar obrigatoriedade de uma sessão semanal;  
 no Plano de Trabalho deve existir uma distribuição equilibrada das sessões 

ao longo da semana, cabendo no caso do 2.º/ 3.º ciclos ao DT garantir 
esse equilíbrio;  

 adaptação da carga horária semanal de cada disciplina (maior carga 
horária, mais tarefas ou tarefas com maior duração);  

 flexibilidade temporal na execução das tarefas (prazos diferentes para 
entrega das diferentes tarefas/ atividades);  

 respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem e barreiras à 
aprendizagem;  

 momentos para sessões síncronas; 
 momentos para esclarecimentos de dúvidas. 

  
NOTA 1 : Na situação de trabalhos interdisciplinares, que envolvam 2 ou mais disciplinas, a 
sessão síncrona obrigatória poderá ser comum às disciplinas envolvidas com a 
participação em simultâneo dos vários docentes; no PT/ Moodle a sessão deverá aparecer 
apenas numa das disciplinas envolvidas.    
 
NOTA 2 : Deve existir um equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas e aquilo que 

é a gestão familiar de disponibilidade de equipamento (computador) e gastos de conexão 
(acesso à internet). 

 

4.3. Plano de trabalho  
 

O plano de trabalho tem como objetivo apoiar os alunos na organização do seu 
trabalho, podendo esta mancha ser semanal (sessões síncronas e assíncronas) e/ou 
semanal/ quinzenal, quando se trate de trabalho autónomo, devendo ser tido em conta o 
seguinte:  

 
 previamente à elaboração do plano de trabalho os docentes devem 

articular com os seus pares/ grupos no âmbito dos departamentos as 
atividades/ tarefas a propor aos alunos (obrigatórias e extra), 
metodologias de trabalho, entre outros aspetos. 

 os conselhos de turma/TT/ educadores devem conceber o plano de 
trabalho dos alunos, semanalmente, sob a coordenação do diretor de 
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turma, dando orientações claras sob o que se pretende com a atividade/ 
tarefa designadamente: descrição da atividade/ tarefa; objetivos/ 
competências a desenvolver; duração prevista para a realização da 
atividade/tarefa; apoios à atividade/ tarefa; prazo de envio.  

 no pré-escolar e 1.º ciclo os educadores/ titulares de turma enviam aos 
pais/EE o plano de trabalho semanal e a documentação de suporte à 
realização das tarefas/ atividades no último dia da semana anterior, 
devendo o feedback das crianças/alunos ser dado aos respetivos 
educadores/ titulares pela via acordada. 

 No 2.º e 3.º ciclos, o diretor de turma disponibiliza no Moodle, na 
disciplina da turma, o plano de trabalho semanal/ quinzenal, cabendo a 
cada docente colocar no tópico da sua disciplina a atividade/ tarefa, links, 
documentação útil, no último dia da semana anterior, devendo o 
feedback dos alunos ser dado aos docentes das disciplinas, via Moodle.  

 
 

4.4. Participação dos alunos nas sessões síncronas 
 

Considerando que as sessões síncronas são momentos de trabalho entre 
crianças/alunos e docente (s) em tempo real, onde se pretende a participação simultânea 
e a interação entre todos os envolvidos, “é aplicável aos alunos abrangidos pelo regime 
não presencial, com as necessárias adaptações, o disposto no estatuto do aluno e Ética 
Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais normativos em vigor, 
bem como o regulamento interno da escola” (art.º 4.º, ponto 1, DL n.º 14-G/ 2020, 13 de 
abril) e ainda as seguintes normas/ deveres para participação dos alunos nas sessões 
síncronas:   

 dever de pontualidade, aplicando-se o disposto no EA/RI sobre a 
matéria;   

 dever de assiduidade, aplicando-se o disposto no EA/RI sobre a matéria;  
 usar o 1.º e último nome do aluno para entrada na sessão;  
 usar a câmara e microfone ligados;   
 apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da 

idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, 
no respeito pelas regras estabelecidas na escola (alínea v, art.º 10.º, do 
EA);   

 respeitar a autoridade e as instruções dos professores (alínea f, art.º 10.º, 
do EA).  

  
O não cumprimento do disposto nas alíneas c),  d),  e/ou e)  poderá impedir o aluno de 
participar na sessão síncrona, com lugar a marcação de falta de assiduidade. No 2.º e 3.º 
ciclos a situação deve ser reportada ao diretor de turma.  
  
NOTA 1: Devidamente autorizados pelo educador/ Titular de turma/ diretor de turma, os 
pais/EE poderão participar nas sessões síncronas para apoio ao seu educando;  
  
NOTA 2: Salvo declaração expressa e fundamentada do Encarregado de Educação, ao 
educador/titular de turma/ Diretor de Turma, informando que não autoriza o uso de 
câmara pelo seu educando nas sessões síncronas, os alunos são obrigados a ter a câmara 
ligada.  
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A violação pelo aluno de algum dos deveres acima previstos, bem como no art.º 10  do 
Estatuto do Aluno e no regulamento interno da escola, de forma reiterada e ou em termos 
que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades escolares constitui 
infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 
sancionatória, nos termos seguintes:   

  
 advertência (medida corretiva):  chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou 
das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para 
que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus 
deveres como aluno.  

 ordem de saída da sessão síncrona (medida corretiva): ordem ao aluno de saída da 
sessão; marcação falta disciplinar no programa GIAE; participação do comportamento 
ao diretor de turma com conhecimento à diretora do agrupamento;   

 repreensão registada (medida sancionatória): quando a infração for praticada na 
sessão síncrona, é da competência do professor respetivo, averbando-se no respetivo 
processo individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, data em que o 
mesmo foi proferido e fundamentação de facto e de direito de tal decisão. O docente 
envia a repreensão registada à diretora do agrupamento com conhecimento ao diretor 
de turma.  

 suspensão até 3 dias úteis às sessões síncronas (medida sancionatória): o docente 
participa a ocorrência à diretora do agrupamento com conhecimento ao diretor de 
turma. Enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação dos 
factos que a suportam, pelo diretor do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada, após o exercício dos direitos de defesa.  

5. MEIOS TECNOLÓGICOS DE E@D  
 
Os meios tecnológicos definidos pela escola têm em vista apoiar o ensino à distância 
sem inundar os alunos de múltiplas soluções de comunicação/ informação. Nesta 
medida, devem ser considerados os seguintes meios e plataformas:   

Comunicação/ 
informação  

DT/ TT/ Educador    Pais/EE  

Email institucional do DT/ TT/ 
Educador    email pais/EE (informações, 
justificação de faltas, envio registos avaliação,..)  
 

Zoom : reuniões com os pais/ EE.  

Docentes / Técnicos Teams: reuniões de trabalho.  

Atividade 
assíncrona Docentes  Alunos 

Email institucional do DT   email 
institucional do aluno 

Moodle: trabalhos (envio/receção); fórum 
(dúvidas/ esclarecimentos); disponibilização 
de documentação, links... 

Atividade 
síncrona Docentes/Técnicos   Alunos 

Zoom:  lecionação de aulas; medidas de 
promoção do sucesso escolar; apoios técnicos 
( SPO; terapia fala, ...)  

A equipa de apoio tecnológico organiza os meios, dará orientações e capacitará os 
professores, sobre soluções de comunicação e formas de cooperação.  
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Com o objetivo de chegamos a todas as crianças e a todos os alunos, assumindo 
principal relevância para os alunos com problemas de conectividade e/ou 
equipamentos, recursos didáticos (livros, jogos,) e/ou menor acompanhamento/apoio 
familiar, a escola implementará o Projeto “Estamos---Ligados”  , uma 
parceria estabelecida pelo agrupamento de escolas Gualdim Pais e a Cáritas Diocesana 
de Coimbra, que garantirá a entrega do plano de trabalho bem como de outras 
materiais pedagógico-didáticos; o apoio  aos alunos com “necessidades especiais” ; a 
promoção da ocupação lúdica e criativa dos alunos nos tempos livres; manter o 
contacto da Escola/ATL com os alunos. 

6. MONITORIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO PLANO DE E@D  

 O plano é acompanhado e revisto/atualizado pelo Conselho Pedagógico, 
sempre que necessário.  

 É garantido em cada turma, pelo diretor de turma, através do preenchimento 
de uma “grelha de registo de atividades” a preencher pelos docentes do 
conselho de turma, findo o prazo para realização da atividade. 

 É garantido, pelo menos no final do ano letivo pela equipa de autoavaliação do 
agrupamento com base na informação recolhida junto dos DT/TT/ educadores 
e/ou questionários e deve prever: enquadramento/ contexto do plano; 
indicadores de qualidade ( questionários) e de quantidade ( n.º de sessões 
síncronas previstas/dadas; n.º de alunos que assistiram às sessões síncronas 
dadas; n.º de atividades propostas aos alunos/ n.º de tarefas enviadas/ 
respondidas; conteúdos previstos/dados (só no final do ano letivo); outra. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 o Plano de E@D é um documento aberto, em constante construção / 
atualização, assumindo-se como um processo dinâmico e de melhoria 
constante.  

 com as devidas adaptações o plano aplica-se a todos os níveis de educação e 
ensino.  

 a operacionalização do plano é da responsabilidade das diferentes estruturas 
de acordo com as orientações/ recomendações do Conselho Pedagógico. 

 o plano será disponibilizado no Moodle e enviado por email a todos os 
docentes, pelos respetivos coordenadores de departamento. 

 
          
       Revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico a 20/10/2020 
                                 
                                   A Presidente do C. Pedagógico  
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