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1. Contexto 

 

Número de alunos que não dispõem de equipamentos tecnológicos que permitam acompanhar atividades a 

distância. 

3.º Ciclo Ensino Secundário 

6 12 

 

Número de alunos que não dispõem de acesso à Internet. 

3.º Ciclo Ensino Secundário 

1 3 

 

Há alunos para quem a escola teve de manter o apoio presencial no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência 

de unidade especializada? 

Sim  

Não  

 

O Centro da Apoio à Aprendizagem assegurou algum apoio à distância para os alunos? 

Sim  

Não  

Não foi necessário  

 

A escola estabeleceu alguma articulação com as técnicas especializadas para assegurarem a continuidade dos 

seus serviços especializados? 

Sim, presencial  

Sim, não presencial  

Não  

Não foi necessário  

 

Os encarregados de educação solicitaram a continuidade dos apoios especializados das Técnicas Especializadas 

para estes alunos? 

Sim, presencial  

Sim, não presencial  

Não  
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2. Definição das estratégias de gestão e liderança 

 

Equipa de apoio 

Equipa TIC  

Assume funções de organização e manutenção do suporte necessário para a gestão de processos 

fundamentais na comunicação em meios digitais.  

 

Equipa de Coordenação 

Define estratégia de funcionamento e coordenação das pessoas 

Os Coordenadores de Diretores de Turma, Coordenadora de Departamento de Formação Qualificante e 

Coordenadores de Departamentos Curriculares (acompanhamento e concretização das orientações 

pedagógicas) 

Diretores de Turma/Diretores de Curso (gestão do trabalho do conselho de turma e articulação entre 

professores, alunos e encarregados de educação) 

 
 

 

 

 

3. Estratégia e circuito de comunicação 

 

Fluxos de informação para que o processo de comunicação decorra com a maior normalidade possível: 

Direção  Equipas de Coordenação (correio eletrónico) 

Diretores de turma   Professores do Conselho de Turma (correio eletrónico e videoconferência) 

Professores  Alunos (plataforma e-learning e videoconferência) 

Diretor de turma  Encarregados de Educação (correio eletrónico) 
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4. Modelo de ensino à distância 

 

 

Seleção de meios tecnológicos 

Serão utilizados os meios digitais que a escola já adotou, desenvolveu e utilizou em grande escala ou que já 

selecionou e testou: 

 Plataforma Moodle da ESBN (moodle.esbn.pt) destinada ao ensino à distância (e-learning) de modo 

assíncrono - disponibilização de recursos (incluindo hiperligações para comunicação síncrona como a 

videoconferência), gestão de atividades e comunicação por mensagem (com notificações associadas 

automaticamente ao correio eletrónico). 

Encontram-se criados, nesta plataforma, espaços virtuais por turma e disciplina, bem como espaços comuns 

para a realização de atividades utilizando a metodologia de trabalho de projeto e de articulação curricular. 

De modo a evitar a multiplicação de diferentes modos de acesso, organização de conteúdos de metodologias e 

de formas de acesso a ferramentas, por parte do aluno, não deve ser adotada outra plataforma de e-learning 

(Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo ou outra). 

 Plataforma Zoom (https://www.zoom.us/) dirigida à comunicação síncrona por videoconferência para a 

realização de aulas online (deverá atender-se aos especiais cuidados da sua utilização relativamente à 

segurança digital). 

 Serviço Google Meets (Hangouts) reservado à comunicação síncrona interna para a realização de reuniões 

de docentes, por videoconferência, usando exclusivamente o sistema de gestão de endereços de domínio 

esbn.pt (Google Suite). 

 Outras ferramentas web 2.0 (que não outras plataformas de ensino e aprendizagem nem outros serviços de 

videoconferência) como, por exemplo, as ferramentas de gamificação e as utilizadas na metodologia de aula 

invertida (flipped classroom), desde que cumpram as normas de segurança digital. 

Dever-se-á evitar o uso de correio eletrónico (email) para a comunicação professor/aluno ou professor/diretor de 

turma/aluno, como meio de divulgação de tarefas e receção de trabalhos, a fim de evitar a desorganização de 

conteúdos enviados/rececionados, a dispersão de endereços e mensagens, a receção de informação em duplicado, 

bem como a dificuldade de identificação de intervenientes. 

 

 

Soluções de comunicação 

Aos alunos com dificuldades de conectividade deverão ser enviadas fichas de trabalho através dos CTT e evitada a 

necessidade de impressão de documentos pelo aluno. 

Aos alunos sem acesso a equipamento informático serão facultados, a título de empréstimo, os tablets da escola. 

  

https://moodle.esbn.pt/
https://www.zoom.us/
https://pplware.sapo.pt/internet/zoom-5-cuidados-a-ter-na-utilizacao-da-plataforma-em-teletrabalho/
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Horário das turmas  

 Mantem-se o mesmo horário estabelecido para as aulas presenciais, cabendo ao professor decidir nos tempos da 

sua disciplina as  sessões síncronas e assíncronas. 

Mantem-se os apoios nos horários já estabelecidos aos alunos com medidas seletivas. 

 

 

 

Guião de aprendizagens 

(meramente indicativo) 



Aprendizagens O que vais aprender 

Descreva de forma clara e simples as aprendizagens 

Tarefas O que deves fazer 

Descreva o que o aluno tem que fazer, enumerando os vários passos se 

necessário 

Orientações de 

Estudo 

 Como vais fazer 

Devem ser dadas orientações para o aluno realizar o trabalho 

Recursos O que te pode ajudar 

Manual ,manuais digitais, pesquisas etc. 

Formas de Apoio Como te posso ajudar 

 Apoio síncrono, apoio assíncrono, forma de comunicação 

 Como deve ser entregue a atividade 
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5. Plano de monitorização e avaliação 

 

Aplicação de um questionário quinzenal aos diretores de turma.  

Este questionário deve ser enviado ao respetivo Coordenador de Diretores de Turma. 

Com a informação recolhida através do questionário pretende-se: 

 Conhecer, com regularidade, o trabalho efetuado pela escola; 

 Identificar situações de fragilidade que requeiram uma intervenção mais personalizada da escola 

 

Exemplo 

1. Houve informação aos alunos sobre o cronograma de trabalho em contexto virtual, com horários pré-estabelecidos? 

Não  

Sim, em menos de 50% das turmas  

Sim, em mais de 50% das turmas   

Sim, em todas as turmas  

 

2. As equipas educativas e os docentes articularam entre si as dinâmicas de trabalho com os alunos? 

Não  

Sim, em menos de 50% das situações  

Sim, em mais de 50% das situações  

Sim, em todas as situações  

 

3. As atividades desenvolvidas com os alunos ocorreram em todas as disciplinas da turma? 

Não  

Sim, em menos de 50% das disciplinas  

Sim, em mais de 50% das disciplinas  

Sim, em todas as disciplinas  

 

4. Qual a percentagem de participação dos alunos? 

0 a 25%    

Entre 26 a 50%    

Entre 51 e 75%    

Entre 76 e 100%    
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5. A que recursos educativos estão os docentes a recorrer? 

Manuais físicos e virtuais    

Proposta de editoras online    

Recursos partilhados na internet    

Recursos construídos individualmente    

Recursos construídos coletivamente    

Outro    

 

6. Que tipos de instrumentos de comunicação estão a ser utilizados? 

Plataforma de aprendizagem (Moodle)  

Correio eletrónico    

Sistema de Videoconferência (Zoom, Meet)     

SMS    

Outro    

 

7. Qual a modalidade de comunicação mais usada com os alunos? 

Síncrona    

Assíncrona    

 

8. Qual a forma de contacto mais usada com os alunos? 

Em turma    

Individual    

 

9. Foi programado algum trabalho para os alunos sem acesso a ensino a distância? 

Não   

Sim  

Não se aplica  

 

10. Como foi sendo realizada a avaliação das aprendizagens? 

Aulas online    

Trabalhos individuais    

Trabalhos de grupo    

Testes online    

Outros    

Não se aplica    
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11. Os alunos obtiveram feedback do trabalho desenvolvido? 

Não  

Sim, em menos de 50% das disciplinas  

Sim, em mais de 50% das disciplinas  

Sim, em todas as disciplinas  

 

12. Os encarregados de educação obtiveram feedback do trabalho desenvolvido pelos seus educandos? 

Não  

Sim  

 

13. No caso dos Cursos Profissionais qual a percentagem de alunos que se encontra no ano terminal do seu ciclo 

formativo e consegue realizar a formação em contexto de trabalho à distância? 

De 0 a 10%    

Entre 11 a 25%    

Entre 26 a 50%    

Mais de 50%    

 

14. Indique o número de alunos que não dispõem de equipamentos tecnológicos que permitam acompanhar atividades a 

distância? 

Indique o número  
 

15. Indique o número de alunos que não dispõem de acesso à Internet? 

Indique o número  
 

 

Educação Inclusiva 

16. O Centro da Apoio à Aprendizagem assegurou algum apoio a distância para os alunos? 

Sim    

Não    

Não foi necessário    
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17. A escola estabeleceu alguma articulação com as técnicas para assegurarem a continuidade dos seus serviços 

especializados? 

Sim, não presencial    

Não    

Não foi necessário    

 

18. Os encarregados de educação solicitaram a continuidade dos apoios especializados  para estes alunos? 

Sim, não presencial    

Não    

 

 

 

 

Plano aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 1 de abril de 2020 


