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INTRODUÇÃO 

Confrontados no presente com uma situação limite de saúde pública que ninguém previa, 

deparamo-nos com constrangimentos que nos obrigam a olhar a escola  de uma perspetiva 

totalmente diferente daquela a que nos habituámos e que sempre conhecemos e nos fazia 

sentir felizes, em processos  pessoais de partilha entre colegas, alunos, assistentes técnicos e 

operacionais, encarregados de educação e toda uma comunidade educativa . 

Cabe assim à escola, em função da sua realidade, refletir sobre os princípios, apresentados 

pelo Ministério da Educação, desenvolver um Plano de E@D com o objetivo de garantir que 

todas as crianças e alunos continuem a ser felizes e a aprender no presente contexto. 

O processo de definição e implementação do plano implica forçosamente uma mobilização 

para a mudança que envolva todos os atores educativos, lideranças intermédias, diretores de 

turma, equipa de apoio interna, Encarregados de Educação e parcerias, prevendo diferentes 

fases de preparação, debate interno e reflexão.    

 Implica da mesma forma e, na definição do plano, o decidir do modelo, a comunicação em 

rede, as metodologias de ensino, a colaboração e articulação entre todos os atores, a seleção 

dos meios tecnológicos, a prevenção de situações de isolamento dos alunos e sem meios 

tecnológicos e ainda o acompanhamento e monitorização de todo o processo 

Este Plano determina os procedimentos para o ensino não presencial a partir do dia 20 de abril 

de 2020, no arranque do 3.º período. O Conselho Pedagógico de dia 15 de abril de 2020 

determinou que as aulas não presenciais do 1.º ao 12.º ano sejam lecionadas através da 

plataforma Google Classroom, tendo todos os alunos com meios tecnológicos, acesso à 

plataforma através de uma conta de e-mail institucional de domínio aearraiolos.net. 

De referir no entanto que alguns docentes do 1º ciclo já tinham as turmas criadas e 

desenvolviam trabalho na plataforma da escola virtual, podendo continuar a fazê-lo. Só usam 

Google Classroom aqueles que ainda não utilizavam a plataforma referida anteriormente. 

Foram criadas as diferentes disciplinas para cada turma, da responsabilidade de todos os 

professores do conselho de turma e os alunos foram convidados a participar através do e-mail 

institucional do aluno. 

 Por uma questão de uniformização, os nomes das disciplinas são equivalentes ao nível de 

ensino, como por exemplo “1c-1A”, “2c-6B”. 

 Até ao dia 20 de abril os diretores de turma e os Professores Titulares de Turma 

acompanharam e apoiaram a inscrição dos alunos na turma\disciplina. 
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O Agrupamento de Escolas de Arraiolos procedeu numa primeira fase de preparação, à 

promoção de debates, reflexões e levantamento e definição dos meios tecnológicos tendo 

como base os princípios orientadores emanados do ME no sentido de desenvolver o seu Plano 

E@D, encontrando as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos 

seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 No processo de mudança para o ensino a distância, o envolvimento de todos os atores 

educativos na tomada de decisão – direção, conselho pedagógico, coordenadores dos 

diretores de turma, de estabelecimento, de educação pré-escolar, de educação para a 

cidadania, coordenadores de departamento, diretores de turma, professores, diretores de 

curso e encarregados de educação que, por mail, todos foram dando resposta aos 

constrangimentos que poderiam surgir, a fim de os levar a uma melhor apropriação das ações 

a desenvolver. 

 

 

 

  

 

 

                          

1. MOBILIZAR PARA A MUDANÇA 

 

Fase de preparação 

• Reflexão 

 Debate interno 

• Levantamento e definição dos 

meios tecnológicos. 

Envolvimento dos atores educativos 

• Direção 

• Conselho Pedagógico 

• Diretores de turma; grupos disciplinares 
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Lideranças intermédias 

 
• Coordenadores de Departamento/grupos disciplinares 

• Coordenadores de Diretores de Turma 

• Diretores de Turma/Professores Titulares/Educadoras 

Diretores de Turma

ma 

 

 
Apoio tecnológico (2 docentes) 

 • Organizar trabalho semanal 

 

• Distribuir tarefas aos alunos/crianças 

• Garantir contacto com os encarregados de educação 

Equipa de Apoio Interna 

 
• Direção 

 

• Decisões pedagógicas (Conselho Pedagógico) 

 

• EMAEI 

 

• Equipa de Apoio tecnológico (2 docentes) 

 

• Assistentes técnicos  

 

• Assistentes operacionais (Loja do aluno) 

 

• Equipa das Bibliotecas  

• Equipa de acompanhamento e monitorização 
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O desenvolvimento de um plano de E@D é um processo dinâmico, que tem por base encontrar 

as melhores respostas às características de cada comunidade escolar, quer ao nível dos 

recursos tecnológicos quer das suas competências digitais. 

Assim, é fundamental definir estratégias, circuitos de comunicação e modelos de ensino à 

distância, planos de ensino e de monitorização dos processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A articulação com a Autarquia, Juntas de Freguesia e Escola Segura, constituiu-se como uma 
forma para chegar a todas as crianças e a todos os alunos.  
 Esta dimensão assume principal relevância para os alunos com problemas de conectividade e 
infraestrutura e/ou menor acompanhamento familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Definição do Plano de E@D 

 

ETAPAS 

 
• Definição de estratégias  

• Estratégias e circuito de comunicação 

 

• Plano de ensino e de monitorização 

 

• Modelo de ensino a distância 

Mobilização de parceiros 

 Autarquia 

• Juntas de freguesia 

Alunos com problemas de 
conetividade e infraestruturas 
e/ou menos acompanhamento 
familiar 

• Escola Segura 
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Estabelece-se um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da 

comunidade escolar.  

Procura-se sempre que a comunicação não se afaste do essencial, que seja adequada aos 

diferentes níveis etários, que siga sempre uma mesma estratégia e que seja transmitida 

através dos meios previamente definidos e pelos canais que consideramos mais adequados. 

Pretendemos que seja clara e que da mesma forma a seja a organização dos momentos de 

encontro do professor com os seus alunos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. COMUNICAR EM REDE 

 

Circuitos de Comunicação 

 

 

 

Definição de funções 
dos intervenientes 

 

Formas de organização de: 

-Reuniões 

-Encontros 

-Esclarecimentos 

 

Comunicar em rede 
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A direção redefiniu a mancha horária /carga horária dos alunos, a partir do 2º ciclo de acordo 

com a programação de #ESTUDOEMCASA de modo a que os docentes, se o entenderem, 

possam seguir as referidas aulas quando considerarem pertinente. 

No 1º ciclo, optou-se por definir apenas uma mancha semanal, para permitir uma maior 

liberdade aos encarregados de educação, que neste ciclo, terão que forçosamente que 

acompanhar os seus educandos. 

Exemplo de horário no ensino básico (5º e 6º anos): 

                  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. DECIDIR O MODELO E@D 

 

Horário semanal dos alunos por ano de escolaridade 
 

 Mancha horária semanal (fixa) (2º e 3º ciclos com momentos de pausa) 

 Adaptação, de forma proporcional, da carga horária 
semanal de cada disciplina 

  Tarefas com o máximo de 30 minutos 

 Flexibilidade temporal na execução das tarefas 

 Esclarecimento de dúvidas de modo informal 
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Mantém-se o horário definido no início do ano letivo para o ensino secundário. 

Os Conselhos de Turma definem semanalmente o plano de trabalho dos alunos, equacionam o 

trabalho síncrono/ assíncrono, articulam os tempos entre tarefas e o tempo de realização das 

mesmas; preveem a flexibilidade temporal, os diferentes ritmos de aprendizagem. 

Os docentes encontram-se disponíveis para esclarecimento de dúvidas por diferentes vias, 

correio eletrónico, whatsapp, mensagem, classroom,(…) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da Equipa Pedagógica 

 

Conceção do Plano semanal /turma 

Coordenação a cargo da Educadora Titular de Grupo/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma 

MODOS DE TRABALHO À DISTÂNCIA 

 

Sessões assíncronas e 

1 momento semanal 

de sessão síncrona 

Esclarecimento de dúvidas, 

de forma informal Orientação 

educativa dos 

alunos 

Tarefas O que se pretende 

com cada tarefa 

Questões-problema; 

apresentações PowerPoint; 

fichas de trabalho; consultas 

páginas do manual; breves 

vídeos; fotos/imagens; 

trabalho de pesquisa (..) 
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Incentivar a colaboração entre docentes. 

Existe diariamente um apoio efetivo a todos os docentes, no sentido de os acompanhar e 

orientar nas dificuldades que surjam na implementação de todos os processos tecnológicos, 

através de propostas de utilização de novas tecnologias como sejam Google Classroom, Google 

Meet, (…) e espaços virtuais existentes para partilha de recursos criados pelos docentes da 

escola, valorizando-os e incentivando a sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COLABORAR E ARTICULAR 

 

 

Colaboração entre 
pares (docentes) 

Partilha de novos 
modos de ensino 

 

Colaborar 

e 

articular 

 
Colaboração entre 

pares 

(docentes) 

 

Partilha de novos 
modos de ensino 
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As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D são da responsabilidade de cada  

educadora/professor interveniente  no processo, por ser nosso entendimento que o corpo 

docente tem um conhecimento muito aprofundado das necessidades dos seus alunos, 

conhecimento esse que os levará a metodologias apelativas e mobilizadoras dos alunos para a 

ação e do mesmo modo diversificadas, enquadradoras, e que propiciam a apresentação de 

exemplos e fomentam a autorreflexão e o trabalho autónomo.  

Com a carga horária equacionada entre as diferentes disciplinas, determina-se o tempo global 

que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo-se assim um equilíbrio dado 

a diferentes estratégias e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e 

assincronamente. 

Pretende-se que o desenvolvimento das metodologias de ensino promovam um papel ativo 

dos alunos na procura de novas aprendizagens.  

Será também fomentado o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos.  

De referir que o E@D é uma modalidade que permite que competências transversais e 

interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da 

diversificação de formas de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO 
 

 

Diversificadas 

 

Trabalho autónomo 

Trabalho 
Assíncrono e síncrono 

Para desenvolver competências do Perfil 

do Aluno 
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A fim de evitar uma dispersão de plataformas e formas de cooperação foi criada uma equipa 

de apoio tecnológico que tem por função organizar os meios, dar orientações e capacitar os 

docentes e indiretamente alunos e Encarregados de Educação sobre as soluções de 

comunicação previamente definidas. 

Feito o diagnóstico das necessidades do Agrupamento, a equipa de apoio tecnológico  

dinamizou várias sessões de capacitação/esclarecimento e organizou e enviou tutoriais, 

concretamente, Google Classroom e Google Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SELEÇÃO DOS MEIOS TECNOLÓGICOS DE E@D 

 

M
EI

O
S 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S 

 

Equipa de apoio tecnológico 

Evitar dispersão de plataformas e 

formas de cooperação 

1 plataforma específica de apoio ao 

ensino e à aprendizagem e email. 

Incentivar a partilha entre professores 

Organizar os meios, orientar 

e capacitar os professores 
(sessões de capacitação 

/esclarecimento, tutoriais) 

Plataforma Google 

+ 

email institucional 
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A definição pelo Agrupamento, aprovado em sede de conselho pedagógico, de uma aula 

síncrona por semana com a utilização da plataforma Google Meet fomenta o estabelecimento 

de comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos. 

Estes momentos são fundamentais para promover o bem-estar emocional dos alunos e na 

promoção da confiança face à escola e no sentimento de pertença à turma. 

A criação de rotinas proporcionadas pelas planificações semanais enviadas aos alunos e estes 

interiorizarem as tarefas que deverão efetuar ao longo da semana criam, de certo modo, um 

sentimento de segurança. 

O Agrupamento preveniu situações de isolamento dos alunos que não têm meios 

tecnológicos ou que com dificuldade estabeleçam alguma ligação com os seus professores, 

ao estabelecer parcerias com a autarquia, juntas de freguesia e escola segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

C
U

ID
A

R
 D

A
 C

O
M

U
N

ID
A

D
E 

ES
C

O
LA

R
 

 

Manter contactos com todos 

Partilha de trabalhos 

Criar rotinas de trabalho 

Envio de mensagens 
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Foi criada uma equipa responsável pelo acompanhamento, monitorização e regulação do 

plano E@D. 

Neste sentido, deverá definir indicadores de qualidade bem como a periodicidade de recolha e 

tratamento de dados para avaliar as aprendizagens, monitorizando o grau de satisfação de 

docentes, alunos e Encarregados de Educação. 

Os indicadores de quantidade deverão medir a taxa de concretização das tarefas propostas 

traduzidas pelo número de tarefas enviadas pelos professores, em função da planificação 

definida, pela disponibilização de meios tecnológicos, o apoio ao desenvolvimento de 

competências digitais de professores e alunos e ainda ao desenvolvimento de mecanismos de 

apoio aos alunos sem computador e ligação à internet em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO 

 

FO
R

M
A

S 
D

E 
M

O
N

IT
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 

 

Equipa: 

 

- Coordenador DT   
- Coordenador de Departamento 

 - Apoio técnico 

 

 

Definir indicadores de 

qualidade e quantidade; 

definir periodicidade de 

recolha 
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Proposta de educação pré-escolar à distância 

 A- Contactos com os encarregados de educação 

 A comunicação será efetuada por cada uma das educadoras titulares de grupo com os 

respetivos encarregados de educação, da forma que cada uma considere mais adequada 

(telefone; correio; email; facebook; google meet; skype; whatsapp, mail, Zoom, ou outras…).  

B- Frequência de envio de propostas de trabalho 

1- Proposta de planificação de atividades para o dia-a-dia baseada na sugestão feita no portal 

de apoio às escolas da DGE (http://apoioescolas.dge.mec.pt):  

 

Educação Pré-Escolar 

Introdução 
As crianças em idade pré-escolar (dos 3 anos até à idade da escolaridade obrigatória) necessitam da atenção e 
cuidados dos adultos para se sentirem seguras e tranquilas. Nestas idades, as crianças são naturalmente curiosas e 
gostam de aprender coisas novas. Responda às suas reações e questões de modo compreensivo. Perante 
ansiedade e impaciência, escute as suas preocupações e reforce com uma dose extra de atenção e carinho e 
tranquilize-as. Lembre-se de que tudo o que fizer com a criança em ambiente familiar deve ser agradável. 
Aprender deve ser divertido. 
 É muito importante que os pais/encarregados de educação assegurem rotinas diárias às crianças que, além de 
contribuir para o seu bem-estar, criam oportunidades de aprendizagem, dando assim continuidade às 
aprendizagens realizadas no jardim de infância. Tanto quanto possível, mantenha as rotinas e os horários habituais 
ou ajude a criar novas rotinas no novo ambiente, incluindo momentos de aprendizagem e tempo para brincar e 
relaxar em segurança. Brincar é uma atividade natural e espontânea da criança. Ao brincar as crianças estão a 
aprender, por isso é importante que sejam proporcionadas experiências interessantes e desafiadoras em que a 
criança brinca umas vezes sozinha, outras em conjunto com a família ou com outras crianças. A imaginação e a 
criatividade devem ter muito espaço na brincadeira e, por isso, os adultos não se devem sobrepor, mas “entrar” na 
brincadeira da criança. Diariamente, preveja, na rotina, atividades e experiências variadas (desenho, colagens com 
materiais de desperdício, teatro, histórias, jogos de tabuleiro, dar banho aos bonecos e lavar as suas roupas, etc.), 
algumas delas integradas no quotidiano familiar (fazer a cama, pôr a mesa, ajudar na confeção das refeições, etc.), 
em que a criança possa ser participante ativa. Incentive-a a realizar as atividades até ao fim. Quando terminar um 
jogo ou outra atividade, peça-lhe que arrume os materiais, para que no dia seguinte possa novamente brincar. Leia 
ou conte uma história, pelo menos uma vez por dia. Pode utilizar livros em suporte de papel ou digital. Também 
pode ser a criança a contar as histórias. Depois da história a criança pode recontá-la, falar sobre as personagens, 
dar a sua opinião sobre o enredo. Se tiver espaço exterior, aproveite ao máximo as experiências em contacto com 
a natureza. A atividade física é fundamental para a saúde e bem-estar da criança, pelo que as atividades e jogos 
com movimento são importantes, como, por exemplo, saltar à corda, jogar às escondidas, fazer uma gincana. As 
propostas aqui apresentadas pretendem constituir-se como um recurso de apoio aos pais/encarregados de 
educação, não pretendendo substituir outras que queiram fazer com o/ seu/sua filho/a. São exemplo de uma 
rotina semanal que pretende ajudar as famílias a organizar os dias com os seus filhos em casa, neste contexto 
especial em que muitas vezes terão, ainda, necessidade de a conciliar com o teletrabalho.  
Contacte regularmente com o/a educador/a de infância do/da seu/sua filho/a, solicitando apoio e esclarecimentos 
nesta tarefa de continuar a educação das nossas crianças. 
 

  

 

http://apoioescolas.dge.mec.pt/
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 Exemplo de Planificação de Atividades 

 
Rotinas diárias 

Solicitar a colaboração da criança para preparar as refeições, pôr e levantar a mesa, 
arrumar a loiça depois de lavada. Fazer a cama; varrer o chão; limpar o pó, etc. A 
hora das refeições e de ir deitar à noite devem ser estabelecidas e cumpridas o mais 
possível para estabilidade da criança. 

Momento de planear o dia 
em família 

Planear o dia em família escutando as propostas da criança e articular com as 
propostas do adulto. Combinar o que vão fazer e registar num papel. 

 
 
 
 
 
 
 

Atividades diversas 

Procurar alternar uma atividade mais calma com outra mais ativa. Exemplo de 
atividades: 

  Jogar às escondidas, fazer corridas, jogar ao lenço, colocar música e 
movimentarem-se ao ritmo da música (pode ser a criança a inventar o esquema e 
todos repetem); 

  Alternar com jogos de mesa como lotos, dominós, puzzles; 
  Ver um documentário com assuntos de interesse para a criança – vida de animais, 
profissões, etc.; 

  Fazer conjuntos de objetos, pedras, conchas, botões, caricas, cromos, molas da 
roupa (…), incentivando a criança a agrupar coisas por cores, formas, tamanhos, 
grandeza e registar no papel as conclusões a que chega;  Conversar sobre o mundo 

que nos rodeia, levando o seu filho a visitar virtualmente bibliotecas e museus;  
Fazer fantoches com material de desperdício, inventar uma história em conjunto; 

  Fazer cartões para a família e os amigos e enviar pela internet ou telemóvel; 
  Colaborar em atividades de culinária (por exemplo, fazer gelatina, bolos, biscoitos, 

tostinhas, pizas)  Colaborar em atividades de jardinagem ou da horta e realizar 
experiências com terra e água;  

 Fazer experiências de germinação com leguminosas como grão e feijão; 

  Fazer jogos com água, por exemplo, despejar, encher, entornar e misturar, 
observar objetos que flutuam ou não e porquê. 

 
 
 
 

Hora do conto 

Após o almoço, se a criança necessitar de dormir uma sesta, deve fazê-lo e a história 
pode ser contada antes de dormir. Se a criança não tem necessidade de dormir a 
sesta, podem escolher um espaço cómodo, calmo e tranquilo da casa para a hora do 

conto.  A história pode ser lida ou contada pelo adulto, contada pela criança ou 
pelos dois.  Quando terminar de ler a história, converse com a criança sobre o que 

ouviu e observou, e deixe-a folhear o livro e recontar a história.  Deixar a criança 

folhear o livro e conversar com ela sobre o que viram.  Escolher diferentes livros, 
em suporte de papel ou digital com histórias, contos tradicionais, poesias, rimas, 
adivinhas, lengalengas, etc. 

 
 
 
 
 
 

Atividades diversas 

Conforme acordado quando se planeou o dia em família, realizar a atividade 
escolhida para a tarde. As atividades poderão ser umas mais em conjunto com a 
família e outras com maior autonomia da criança. Por exemplo: 

  Inventar, contar e recontar histórias; 
  Os pais ou irmão(s) mais velhos podem fazer o registo escrito da história e a 
criança vai ilustrando com os seus desenhos; 

  Partilhar a história com os amigos e a educadora (on-line); 

  Dramatizar histórias recorrendo, por exemplo, a peças de vestuário e adereços da 
família; 

  Fazer um desenhar sobre a história e colorir; 

  Brincar com as palavras e com as letras, incentivando a criança a recortar palavras 
e letras de jornais e revistas velhas. Ver as letras iguais e as diferentes. Colar as 
letras de modo a construir o seu nome e o dos familiares;  
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Atividades diversas 

 Conversar sobre histórias da sua família e da sua infância e álbuns; 

  Fazer atividades de pintura, modelagem (fazer massa com farinha e água), colagem, 
recorte, rasgagem;  
 Usar materiais como rolhas, tampas, tecidos, lãs, molas, embalagens vazias, revistas, 
jornais para brincar ou construir algo;  

 Registar com a câmara fotográfica do telemóvel as atividades mais divertidas e fazer um 
“portefólio” para mais tarde recordar e partilhar com outros familiares. 

 
 
Balanço do dia 

Diariamente, reserve um tempo para fazer a avaliação do que fizeram, do que a criança 
mais gostou, do que não gostou e o que gostaria de fazer. Também é importante reservar 
diariamente um espaço para a criança fazer o que no momento lhe apetecer, sem qualquer 
plano.  
 

 

2- Envio semanal de duas novas propostas de atividade 

 3- Para potenciar as competências das crianças, sugerir aos encarregados de educação que ao 

longo das semanas repitam atividades que já foram propostas anteriormente  

 

C- Recursos a utilizar  

Youtube; escola virtual; vídeos; fotos; histórias digitais; conversas on line; conversas por 

telefone; e outros, fruto da partilha da pesquisa de cada educadora com todo o grupo de 

educação pré-escolar do agrupamento. 

 D- Formas de avaliação  

Num contexto em que não observamos diretamente as interações das crianças com a família, 

com os materiais/brinquedos num determinado espaço, a avaliação terá mais ênfase nos 

processos do que nas produções.  

Ao longo do tempo perceber se o contexto em que cada criança se insere sofre modificações 

(com quem fica durante o dia/ em que horários).  

Através da forma com que cada educadora comunica com os encarregados de educação do 

seu grupo, sugere-se que os encarregados de educação enviem à respetiva educadora:  

- O documento de registo de atividade em anexo 

 - Fotografias das produções resultantes de algumas atividades (que deverão arquivar numa 

pasta); 

 A propósito dos registos/fotografias enviados pelos encarregados de educação cada 

educadora promoverá um diálogo com as famílias, que permita esclarecimentos sobre o 

contexto em que ocorreram as produções (se a criança fez com interesse; se fez sozinha; em  
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que aspetos foi ajudada; que constrangimentos existem…), e onde haja cabimento a novas 

propostas de forma mais individualizada, que promovam as aprendizagens das crianças. 

 No final do período de encerramento dos jardins de infância, sugerir aos encarregados de 

educação que façam o registo das suas perceções sobre os resultados que as atividades 

tiveram nos seus educandos (as). Este registo constaria em anexo à grelha de informação 

individual dos progressos das crianças, que cada educadora observou e registou em tempo 

presencial. Cada educadora fará a avaliação da forma como decorreram as atividades 

propostas, ao nível de cada criança, através da sua família.  

E- Tarefas a realizar pela educadora de Educação Especial  

Relativamente ao menino que acompanha no JI de Sabugueiro, em cada 2ª feira, a educadora 

de educação especial contará e explorará uma história (interpretar a história, personagens, 

espaço, tempo, acontecimentos...) e/ou enviará à encarregada de educação um conjunto de 

questões relacionadas com a história, para que a mãe possa também trabalhar com o menino. 

Será também proposto que complemente o trabalho com desenho alusivo e/ou recortes de 

elementos intervenientes na história (Skype, google meet). 

 F- Tarefas a realizar pela educadora da Intervenção Precoce  

1- Articular individualmente com as educadoras titulares no sentido de enviar propostas de 

atividades mais específicas para os meninos que acompanha, e ajustar objetivos e formas de 

as concretizar. 

 2 - Articular com a equipa de Intervenção Precoce, terapeutas e psicóloga, no sentido de dar 

resposta e elencar objetivos e atividades que vão de encontro às necessidades das famílias e 

das crianças que apoiam e aos objetivos em PIIP  

 3 - Estar disponível via telemóvel, email e outras plataformas (Zoom e Whatssap) para dar 

resposta às necessidades das famílias e crianças  

4 - Realizar todo o trabalho de registo necessário (Plataforma SNIPI, atualização de processos, 

PIIP's, registo de contactos. 
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Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

 

 

Mobilizar para a mudança 

● Estratégias de gestão e liderança: o processo será desenvolvido pela professora 

bibliotecária, coadjuvada por toda a equipa da BE. 

● Circuito de comunicação: preferencialmente email da Biblioteca e suas redes sociais. 

● Modelo de ensino à distância: modelo assíncrono; atendimento síncrono mediante 

pedido prévio. 

● Plano de monitorização e avaliação: ver ponto 8.  

● Mobilização de parceiros: 

o A Biblioteca Municipal está encerrada; rotativamente tem um funcionário que 

atende os leitores por marcação via endereço eletrónico. 

o CMA - apoia os alunos sem acesso à rede.  

● Papel das lideranças intermédias: os DT devem comunicar à equipa da BE, qual o apoio 

que pretendem da BE para o trabalho com os alunos. 

● Equipa de apoio: é constituída pelos elementos que fazem parte da equipa da BE. 

● Áreas de intervenção da Biblioteca: 

o Atendimento presencial: a BE tem um endereço eletrónico 

biblioteca@aearraiolos.net, que será divulgado por toda a comunidade e através 

do qual estaremos contactáveis 24/24. (A pessoa interessada deverá entrar em 

contacto com a equipa por essa via, e será combinado um dia e hora 

(preferencialmente à 3ªf e à 5ªf, durante a manhã) para se encontrarem e 

proceder ao empréstimo do documento. 

mailto:biblioteca@aearraiolos.net
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o Atendimento/Serviços que pode prestar em E@D:  

▪ A BE divulga livros em PDF, leituras de livros para diferentes idades: no 

Facebook https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-

Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks, no blogue 

http://biblioblogarraiolos.blogspot.com/, no correio eletrónico 

biblioteca@aearraiolos.net 

▪ Os projetos que estavam a ser desenvolvidos devem ser mantidos 

sempre que possível: os colegas poderão continuar a pedir que os 

alunos leiam 10 minutos por dia; ao nível da corrupção os alunos do 2º 

ciclo poderão produzir os slogans…; À roda da Caravela, os alunos 

poderão escrever textos coletivos que possam ir rodando entre eles…; 

no Clube de cinema, envio links de filmes, etc.. Livro do mês, Desafio 

National Geographic. 

▪ Atendimento virtual (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e 

encarregados de educação no email, facebook, ou outro meio 

previamente estabelecido entre as partes; 

▪ Apoio ao currículo: desenvolvimento das diferentes literacias AcBE (p.e. 

a Literacia estatística: enviada atividade para os alunos produzirem 

frases sobre gráficos relacionados com a pandemia; está planeado o 

envio de propostas de atividades interdisciplinares no âmbito das 

literacias, etc.); 

▪ Promoção diária da leitura (email e redes sociais) 

▪ Curadoria e disponibilização de conteúdos; 

▪ Ocupação lúdico-educativa dos alunos; 

▪ Disponibilização para empréstimo de algum equipamento (tablets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks
http://biblioblogarraiolos.blogspot.com/
mailto:biblioteca@aearraiolo.net
mailto:biblioteca@aearraiolo.net
mailto:biblioteca@aearraiolo.net
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Comunicar em rede 

● Estratégia de comunicação:  
○ a comunicação far-se-á principalmente via email e redes sociais  
○ Adequação das mensagens aos destinatários, através da criação de uma lista 

de distribuição: alunos por ciclo, professores, encarregados de educação, não 
docentes, etc. 

● Atividade da Biblioteca será divulgada através dos canais referidos anteriormente - 
email da biblioteca, blogue, Facebook, bem como 
http://redebibliotecas.municipioarraiolos.pt/ 

● Envolver a equipa, na manutenção de uma resposta ativa na comunicação. Os 
elementos que não tenham problemas crónicos de saúde serão envolvidos nos 
contactos aos leitores. Os restantes darão o seu contributo online como já estão a fazer 
através da elaboração de atividades divulgadas nos canais já referidos. 

● Mensagens adequadas ao momento, às necessidades e aos destinatários: alunos, 
docentes. 

● Os encarregados de educação contactam-nos através do email da BE. 
 

 

 

 

Decidir o modelo Ensino @ Distância 

● Mancha/carga horária dos alunos: definida pela Direção de acordo com programação 

da telescola no ensino básico; horário definido no início do ano letivo para o ensino 

secundário.  

● Conselhos de Turma/Equipas Pedagógicas: definem o plano de trabalho dos alunos, 

equacionam o trabalho síncrono/ assíncrono, articulam os tempos entre tarefas e o 

tempo de realização das mesmas; preveem a flexibilidade temporal, os diferentes 

ritmos de aprendizagem. 

● Mancha horária flexível para trabalhar em parceria com os docentes na preparação e 

implementação de atividades: estamos sempre disponíveis (canal de comunicação 

permanente via correio eletrónico) para trabalhar com os colegas (o que acontece com 

todos os que nos procuram e com aqueles a quem solicitamos apoio no 

desenvolvimento de projetos). 

● Atendimento (ver ponto 1) 

 

 

 

 

http://redebibliotecas.municipioarraiolos.pt/
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Metodologias de ensino 

● Adotar metodologias apelativas e mobilizadoras, promovendo o papel ativo dos alunos 
nas aprendizagens. 

● Fomentar o desenvolvimento de áreas de competências do Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

● Desenvolver, em parceria com os docentes, atividades/projetos que contribuam para o 
desenvolvimento de competências. 

● Disponibilizar propostas lúdico-educativas, livros digitais, criando atividades 
motivadoras para a leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborar e articular 

● Promover a colaboração entre docentes. 
● Manter contacto com os colegas, acompanhando-os tanto nas dificuldades (para poder 

ajudar), como nas boas práticas (para poder disseminar); 
Webpage, Blogue e Facebook: espaços virtuais existentes para partilha de recursos 

criados pelos docentes da escola, valorizando-os e incentivando a sua utilização. 
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Selecionar os meios tecnológicos 

● Meios tecnológicos/plataformas utilizadas: ver ponto 2. 
● Disponibilizar, num dos canais de difusão, informação/tutoriais sobre as ferramentas e 

plataformas em uso na escola e oferecer apoio à utilização das mesmas.(Os Dts têm 
enviado informações com vídeos sobre a utilização das plataformas ) 

● Aprofundar o conhecimento das plataformas e ferramentas mais usadas pelos alunos e 
docentes da escola (contar com o apoio da RBE/ Coordenador Interconcelhio); 

● Acompanhar os roteiros de plataformas publicados pelo ME, seguintes 
links:https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/640;   
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/763 
https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca 

 

 

 

Cuidar da comunidade escolar 

● Desenvolver atividades de pertença à turma, convidando-os a divulgar notícias das 
turmas e de trabalhos dos alunos nas plataformas digitais da Biblioteca. 

● Promover o bem-estar emocional, confiança face à escola e prevenir o isolamento de 
alunos. 

● Promover a interajuda entre alunos. 
● Possibilidade de dar apoio síncrono a alunos com necessidades específicas (ver ponto 

1); 
● Promover atividades lúdico-educativas abertas a toda a comunidade (hora do conto em 

linha, desafios, concursos…). 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/763
https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca

