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1.

Enquadramento

O Plano E@D – AEEC2020 surge na sequência da situação epidemiológica que vivemos, num cenário de
pandemia causado pela COVID19 e, desta forma, num momento em que as escolas portuguesas se
encontram com as atividades presenciais suspensas desde 16 de março de 2020.
Assim, e na circunstância de as escolas e a Intervenção Precoce na Infância (IPI) terem suspendido as atividades presenciais, houve necessidade de promover um ensino à distância (E@D) logo a partir dessa
data, ainda no decorrer do 2.º período de aulas e sem aviso prévio.
A modalidade de E@D constitui uma alternativa de qualidade para os alunos impossibilitados de frequentar presencialmente a escola, bem como para os intervenientes da IPI, assente na integração das
tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos processos de ensino e aprendizagem como meio para
que todos possam continuar a ter acesso à educação. É uma modalidade de ensino há muito utilizada de
forma mais pontual, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho,
e regulamentada pela Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro. Na legislação é definida como “a modalidade educativa e formativa em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre predominantemente
com separação física entre os intervenientes.”
Este plano tem como público-alvo todos os alunos, professores e intervenientes na IPI do AEEC, referentes aos níveis da Intervenção Precoce na Infância, pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
O processo constitutivo e a respetiva implementação deste Plano de E@D respeitou diferentes fases de
preparação, debate interno, reflexão, levantamento e definição dos meios tecnológicos, entre muitos
outros fatores, assumindo-se como um processo dinâmico e de melhoria constante.

2.

Objetivos


Responder à circunstância de as escolas terem suspendido as atividades presenciais;



Ser universal e inclusivo e chegar a todas as crianças e a todos os alunos do AEEC, e a todas as
famílias e cuidadores, no caso da IPI;



Dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem em curso, e de apoio, no caso da IPI,
prosseguindo os objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e nas Aprendizagens Essenciais, mantendo o contacto regular dos alunos com os seus professores
e colegas, bem como das famílias e cuidadores, com os respetivos mediadores de caso, na IPI,
capacitando e consolidando as competências e as aprendizagens já adquiridas e desenvolvendo
novas aprendizagens;



Ter em conta os princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais
que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva;



Encontrar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos.
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3.

Estratégias de gestão e liderança

O envolvimento de todos os atores educativos na tomada de decisão inerente à estruturação deste plano foi um pressuposto estratégico. Direção, conselho pedagógico, coordenadores de departamentos curriculares, coordenadores de ciclo, de estabelecimento, de educação para a cidadania, diretores de turma,
professores, centros de recursos para a inclusão, docentes da Intervenção Precoce, Bibliotecas Escolares,
entidades promotoras de atividades de enriquecimento curricular, pais/encarregados de educação,
foram envolvidos, numa perspetiva proactiva, neste processo de mudança para o ensino a distância, no
sentido de uma melhor apropriação das ações a desenvolver.
A articulação com a autarquia e com outros parceiros, nomeadamente as Associações de Pais do AEEC e
a ANDE (Associação Nacional de Dirigentes Escolares), foi outro pressuposto estratégico assumido pela Direção e
fundamental na garantia de conseguir chegar a todas as crianças e a todos os alunos, bem como a todas
as famílias e cuidadores apoiados pela Intervenção Precoce. Esta dimensão assume, neste plano, principal
relevância para os alunos com problemas de conectividade e infraestrutura e/ou menor acompanhamento familiar, cerca de 11% dos alunos do AEEC (ver anexo1).
As lideranças intermédias terão um papel essencial no E@D no que respeita à definição e concretização
das orientações pedagógicas e de intervenção, no caso da IPI:


Os coordenadores de ciclo/departamento, com apoio da Supervisão Técnica em IPI, no caso da Intervenção
Precoce (Departamento de Expressões), nas questões do acompanhamento, da ação e da concretização das
orientações pedagógicas;



Os coordenadores de ano/diretores de turma, na organização e gestão do trabalho do conselho de
ano/conselho de turma. Especialmente o diretor de turma, nos 2.ºe3.º ciclos, desempenha uma função
central ao nível da articulação entre professores e alunos; organiza o trabalho semanalmente, pode centralizar a função de distribuir as tarefas aos alunos e garante o contacto com os pais/encarregados de educação. Na educação pré-escolar, estas atribuições cabem ao educador de infância e, no 1.º ciclo, ao professor
titular de turma;



A Supervisão Técnica em IPI/Educação no acompanhamento semanal do trabalho desenvolvido pelas Equipas de Intervenção Precoce, no que concerne ao apoio às famílias e demais cuidadores, e na supervisão da
organização e funcionamento transdisciplinar das Equipas.

Não desvalorizando a partilha de boas práticas entre professores, é ainda estrategicamente constituída
uma equipa de apoio (ver anexo 2) para dar resposta/organizar questões emergentes, designadamente ao
nível das decisões pedagógicas e do apoio tecnológico, assim constituída:


Valência pedagógica: 7 elementos do CP – 6 coordenadores de departamento + delegada Ensino Especial;



Valência tecnológica: 3 professores de TIC do AEEC + 4 elementos da Associação de Pais da EBEC com formação especializada na área das TIC. Nesta valência, a equipa organiza os meios e, posteriormente, apoia
de forma personalizada professores e alunos. A partir do diagnóstico das necessidades já feito, esta equipa
vai dinamizar pequenas sessões de capacitação/esclarecimento (ver anexo 3) e realizar tutoriais, etc.
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4.

Estratégia e circuito de comunicação

Depois de uma primeira fase, entre 16 e 27 de março, em que, de forma reativa à suspensão imprevista
das atividades presenciais nas escolas e de IPI, a estratégia de comunicação foi assegurar o contacto diário com os alunos e famílias e demais cuidadores, no caso da IPI, privilegiando soluções que utilizassem
processos simples e não exigentes de muita tecnologia, largura de banda ou elevadas competências digitais dos utilizadores, com atividades predominantemente assíncronas, passamos agora para uma segunda
fase, cuja incidência vai recair, em termos de calendário escolar, sobre o 3.º período de aulas.
Na segunda fase, a iniciar-se em 14 de abril e sem termo ainda bem definido, planeia-se introduzir estratégias de comunicação mais uniformes que não inundem alunos e professores nem intervenientes na IPI
de múltiplas soluções de comunicação. Considerando que a realidade dos vários ciclos de ensino é bastante diversa, foi consensualmente decidido que, no 3º Período, a estratégia de E@D fosse a seguinte:


Intervenção Precoce, Pré-Escolar e 1.º Ciclo – optar pela plataforma que melhor se adequa a cada turma
ou situação, no caso da IPI, eventualmente manter a estratégia de comunicação já experimentada no
2.ºperíodo, considerando as características da modalidade de apoio em IPI e o reduzido número de professores por turma – o processo é gerido pelas docentes de IPI/educadora/professor titular de turma; a
comunidade escolar do 1.º ciclo poderá ainda optar por um recurso educativo muito útil e abrangente, a
plataforma de aprendizagem e complemento de estudo ‘Todos Juntos pela Educação’ a disponibilizar pela
Câmara Municipal de Coimbra durante o mês de abril para as escolas do concelho;



2.º e 3.º Ciclos – a GoogleClassroom será a plataforma a utilizar em todas as turmas/por todos os professores – a equipa de apoio tecnológico dará orientações e capacitará os professores sobre esta solução de
comunicação (ver anexo 3); o processo é gerido pelo diretor de turma.

Independentemente da seleção de uma plataforma específica de apoio ao ensino e à aprendizagem,
poderão continuar a ser rentabilizados os meios tecnológicos com os quais todos estão familiarizados,
tais como email, etc.

5.

Modelo de ensino a distância

O modelo de trabalho dos professores deve focar-se em estabelecer um circuito de comunicação eficaz,
dirigido a todos os intervenientes da comunidade escolar, devendo estar claramente definido o papel de
cada um, neste processo, bem como as formas de organização de reuniões/encontros/esclarecimentos.
Para os alunos, este plano estabelece que a mancha horária semanal a cumprir seja predominantemente
flexível, por ser a que melhor se adequa à realidade das respetivas famílias. Desta forma, será reformulado o horário semanal de cada turma e adaptada a carga horária semanal de cada disciplina. Esta mesma
flexibilidade horária deverá ser observada na IPI, procedendo-se às adequações necessárias à disponibilidade atual de famílias e demais cuidadores apoiados. Serão ainda respeitados a flexibilidade temporal na
execução das tarefas, o tempo de intervalo entre cada tarefa proposta e os diferentes ritmos de aprendizagem.
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Estabelece ainda este plano que o E@D se desenvolva através da realização de sessões síncronas e assíncronas, desta forma:


Sessões assíncronas – para orientação educativa dos alunos – o que se pretende com cada tarefa, quais as
páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar
informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, etc. – sessões com horário flexível para cada
aluno mas que cada professor envia uma única vez por semana, preferencialmente à 2.ª feira, sendo, nessa altura, encaminhados todos os elementos referentes ao número de aulas semanais previstas no currículo nacional da disciplina – por exemplo sumários, atividades propostas, prazos de execução das tarefas,
etc.; sublinha-se a importância de não sobrecarregar os alunos com tarefas cuja realização exceda a carga
horária semanal da disciplina.



Sessões síncronas – para esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal (cerca de 10 a 30 minutos por
disciplina, a definir), para o estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos.

Será concebido um Plano de Trabalho Semanal para cada grupo/turma, sob a orientação da educadora/professor titular de turma/diretor de turma, de acordo com as orientações pedagógicas deste plano,
Esse plano de trabalho semanal deve centrar-se na criação de rotinas de trabalho que são diferentes das
presenciais e fomentará, naturalmente, o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta bem como a
capacitação das famílias e demais cuidadores, no caso da IPI; a título exemplificativo, poderão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competências: informação e comunicação; relacionamento interpessoal;
pensamento crítico e criativo; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente. 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.
As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo.
No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a diferentes estratégias e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e assincronamente.
A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas. Por exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros.
Deverão ser potenciadas as atividades promotoras do sentimento de pertença à escola e ao grupo/turma, por exemplo construindo espaços em plataformas digitais para divulgação dos trabalhos efetuados pelas crianças/alunos; deverá também ser fomentado o estabelecimento de comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos. Paralelamente, deverão ser desenvolvidas atividades que
promovam o trabalho de grupo, o carácter lúdico o bem-estar emocional dos alunos, quebrando o isolamento em que se encontram.
No intuito de prevenir situações de isolamento de alunos, os Serviços de Psicologia e Orientação bem
como os professores que apoiavam os alunos no apoio tutorial específico, utilizarão um canal aberto de
comunicação com a Comunidade Educativa, a saber:


1.º Ciclo – spo1.eugeniodecastro@gmail.com – Serviços de Psicologia e Orientação, Dr.ª Graça Lamas;



2.º e 3.º Ciclos – spo23.eugeniocastro@gmail.com – Serviços de Psicologia e Orientação, Dr. João Grave;



2.º e 3.º Ciclos – ate23.eugeniocastro@gmail.com – Apoio Tutorial Específico, Prof. Olivier Wasterlein.

Mesmo à distância, a educação inclusiva respeitará os princípios já existentes no desenho de medidas
universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas:
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No apoio às crianças, os Docentes de IPI estarão em permanente articulação/colaboração com as educadoras/professores titulares/diretores de turma/famílias e demais cuidadores, e deverão ainda promover o
contacto frequente com os encarregados de educação/crianças, através do telefone, email ou outros
meios de comunicação à distância, no sentido de cumprirem os objetivos dos Planos Individuais de Intervenção Precoce (PIIP) em desenvolvimento, prestando-lhes ainda todo o apoio de que necessitem no
acompanhamento dos seus educandos;



No trabalho com os alunos com Medidas Universais, os docentes de Apoio estarão em permanente articulação/colaboração com os professores titulares/diretores de turma dos alunos que acompanham, prestando-lhes todo o apoio de que necessitem para trabalhar com os alunos.



Trabalho com os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), - Medidas Universais e Seletivas -, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, no 3º Período – os alunos participarão nas aulas virtuais
ou outras formas de trabalho definidas para a sua turma; se forem aplicados alguns instrumentos de avaliação, os professores deverão ter em conta as acomodações curriculares e as adaptações no processo de
avaliação (art.º 28.º) previstas nos RTP dos alunos; os docentes de Educação Especial estarão em permanente articulação/colaboração com as educadoras/professores titulares/diretores de turma dos alunos que
acompanham, prestando-lhes todo o apoio de que necessitem para trabalhar com os alunos (adaptação de
materiais, sugestões de trabalho, estratégias, etc.).



Trabalho com os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico e Programa Educativo Individual (RTP e PEI) Medidas Universais, Seletivas e Adicionais, com Adequações Curriculares Significativas -, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, no 3º Período – os alunos deverão participar, dentro do possível,
nas aulas virtuais e outras formas de trabalho definidas para a sua turma, das disciplinas que fazem parte
do seu plano curricular e que frequentam em contexto de turma; se forem aplicados alguns instrumentos
de avaliação, os professores deverão ter em conta as acomodações curriculares e as adaptações no processo de avaliação (art.º 28.º), previstos nos seus RTP/PEI; os docentes de Educação Especial estarão em permanente articulação/colaboração com as educadoras/Professores Titulares/Diretores de Turma dos alunos
que acompanham, prestando-lhes todo o apoio de que necessitem para trabalhar com estes alunos (adaptação de materiais, sugestões de trabalho, estratégias, etc) ; os docentes de Educação Especial deverão promover o contacto frequente com os Encarregados de Educação/Alunos, através do telefone, email ou outros
meios de comunicação à distância, no sentido de lhes fazerem chegar, com regularidade, materiais, fichas
de trabalho e sugestões de atividades, relacionados com as disciplinas/áreas substitutivas que lecionam,
prestando-lhes ainda todo o apoio de que necessitem no acompanhamento dos seus educandos;



Trabalho com os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico e Programa Educativo Individual (RTP e PEI) Medidas Universais, Seletivas e Adicionais, com Adequações Curriculares Significativas -, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que frequentam a antiga UAAM, atualmente integrada no Centro
de Apoio à Aprendizagem – no 3º Período Letivo, as Docentes de Educação Especial que acompanham
estes alunos farão, com regularidade, chamadas vídeo, individuais ou em grupo, para conversarem com os
alunos/famílias, contarem histórias, cantarem canções, com o objetivo de estimularem as reações/interesse dos alunos, e de manterem os laços entre todos; também darão apoio às famílias, fazendo
sugestões de trabalho para desenvolverem com os respetivos educandos.



Apoios Terapêuticos – Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) – o CRI estará em articulação com o agrupamento no sentido de operacionalizar a implementação dos apoios aos alunos no terceiro período letivo;
neste sentido, está acordado que, juntamente com os encarregados de educação e caso a caso, a equipa
do CRI analisará a melhor forma de dinamizar os apoios nas respetivas áreas técnicas; a informação recolhida será posteriormente sintetizada e comunicada ao agrupamento; no 1.º Ciclo foi criado pelo CRI um
endereço eletrónico, crieugeniocastro@gmail.com, que pretende ser agregador e facilitador dos contactos
entre os professores titulares e os diversos técnicos.
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As Bibliotecas Escolares manterão a oferta do seu serviço, online, disponibilizando recursos educativos
atualizados e o apoio julgado oportuno e necessário para o desenvolvimento das aprendizagens. Pretendendo-se um trabalho articulado e colaborativo com a Comunidade Educativa, as Bibliotecas Escolares do
Agrupamento estarão recetivas a propostas de articulação com todos os agentes educativos.


Pré-Escolar e 1.º Ciclo – foi criada especificamente, para o efeito, a página BIBLIOtecLAR
(https://sites.google.com/view/biblioteclar); além de passar a ser a página oficial das Bibliotecas da Escola
Básica da Solum e do Centro Escolar Solum Sul, destina-se a mesma a prestar o apoio a todas as crianças e
alunos, Pais/EE, Educadoras dos Jardins de Infância e Professores das Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento;



2.º e 3.º Ciclos – a Biblioteca Escolar manterá o apoio através da sua página habitual Biblionavegar
(https://biblionavegar.wordpress.com/).

Os Docentes poderão socorrer-se dos recursos aí existentes para, a partir dos mesmos, proporem a realização de tarefas aos seus alunos.

6.

Monitorização e avaliação

A equipa responsável pelo trabalho de monitorização e regulação deste plano E@D será a equipa de trabalho do Observatório de Qualidade do Agrupamento (OQA).
No âmbito desta monitorização deverá definir indicadores de qualidade e de quantidade, bem como de
periodicidade de recolha, sendo que, dado o curto espaço de tempo que falta para o términus do ano
letivo, deverá apenas ser possível contabilizar 1 momento de recolha de informação.
O Roteiro E@D emanado pelo Ministério da Educação sugere indicadores de monitorização de E@D que
podem ser implementados pelo OQA, caso sejam considerados pertinentes.
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7.

Anexos
Anexo 1 – Levantamento das Necessidades
Alunos sem computador ou sem acesso à internet

N.º total de alunos:
N.º de alunos sem Computador:
N.º de alunos sem Internet:

94 (14,4%)
24 (3,7%)

Alunos dos
2.º e 3.º Ciclos
920
34 (3,7%)
23 (2,5%)

N.º de alunos sem Computador e/ou Internet:

118 (18,1%)

57 (6,2%)

AEEC – março 2020

Alunos do 1.º Ciclo
653

Total de alunos dos
1.º. 2.º e 3.º Ciclos
1573
128 (8,1%)
47 (3,0%)

175 (11,1%)

Estas necessidades estão a ser colmatadas da seguinte forma:


Alunos do 1º Ciclo: após contacto entre Direção e a Câmara Municipal de Coimbra, foi decido por aquela
estrutura emprestar aos alunos 94 dos tablets oferecidos ao agrupamento;



Alunos dos 2º e 3º Ciclos: apesar de alguns contactos com várias empresas, foi decidido emprestar aos
alunos 34 dos computadores da escola sede;



Internet – a equipa de apoio tecnológico envidará esforços no sentido de ajudar as famílias a usufruírem
de pacotes grátis de internet que estão a ser disponibilizados por várias operadoras de comunicações.

Anexo 2 – Equipas de Apoio Pedagógico e Tecnológico
Equipa de Apoio Pedagógico
março 2020

Ana Leal
Alfredo Martins
Adosinda Rodrigues
Helena Queiroz
Margarida Santos
Paula Lacerda
Maria José Paixão
Equipa de Apoio Tecnológico
março 2020

Helena Sousa
Licínio Nobre
Carlos Buco
Paulo David
Carlos Domingues
Filipe Galego
João Sá
Ricardo Sal

Grupo
Coordenadora do Departamento de Educação Pré-Escolar
Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo
Coordenadora do Departamento de Artes
Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Coordenadora do Departamento de Línguas
Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Delegada do grupo Disciplinar do Ensino Especial
Grupo

Telemóvel

e-mail

Docente de TIC do AEEC
Docente de TIC do AEEC
Docente de TIC do AEEC
Docente de TIC do AEEC
APEE

914 154 232
932 714 818
937 181 722
917 113 838
927 403 278

helenasousa@gmail.com
licinionobre@gmail.com
prof.buco@gmail.com
podavid@gmail.com
cabdomingues@gmail.com

APEE

966 667 852

fggalego@gmail.com

APEE
APEE

964 229 866
918 907 572

joaosa@gmail.com
ricsal@gmail.com
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Anexo 3 – Ação de Formação de Curta Duração – Google Classroom
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