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Exmo(a) Sr(a) Encarregado(a) de Educação 

 

O Decreto nº 3-D/2021 de 29 de janeiro da Presidência do Conselho de Ministros determina a 

retoma das atividades educativas e letivas em regime não presencial a partir de 8 de fevereiro 

de 2021. 

Assim, é ativado o plano de ensino a distância definido de acordo com o disposto na Resolução 

do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de Julho. 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Esgueira, no seu ponto 8, refere o 

seguinte: 

(…) 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. 

(…) O horário dos alunos numa situação de regime não presencial é o mesmo do regime 

presencial, com a seguinte adaptação: 50% dos tempos letivos de cada disciplina serão 

garantidos em sessões síncronas e os restantes tempos letivos em sessões assíncronas. 

O Plano de E@D concretiza-se do seguinte modo: 

Atividades síncronas – estas atividades desenvolvem-se por recurso a uma plataforma online 

de videoconferência, ZOOM ou Google Meet.  

No 2º, 3º CEB e Ensino Secundário, as aulas síncronas correspondem a 50% das aulas 

previstas na mancha horária semanal da turma, de acordo com o horário definido pelo conselho 

de turma. 

No ensino secundário, admite-se que, de acordo com as necessidades, possa ser ultrapassado 

50% de aulas síncronas. 

As disciplinas com carga horária semanal de 1 tempo letivo têm aulas síncronas de 15 em 15 

dias. 

As disciplinas com uma carga horária semanal de número ímpar fazem o arredondamento por 

excesso (exemplo: quando há 3 tempos semanais, as atividades síncronas são de 2 tempos). 

O tempo letivo síncrono tem a duração máxima de 40 minutos. 

 

Nas disciplinas em que está implementada a metodologia Fénix, mantém-se o funcionamento 

dos ninhos na mesma mancha horária das aulas síncronas da respetiva disciplina.  

 

Mantêm-se alguns apoios, de forma síncrona e/ou assíncrona, em horário a comunicar pelo 

diretor de turma respetivo, exceto Apoio ao Estudo que já está marcado no horário. 

 

No 1ºciclo, as atividades síncronas correspondem a 1 tempo diário. De acordo com a gestão das 

aprendizagens dos alunos, o professor pode organizar sessões para grupos diferenciados, 

mantendo a lógica dos ninhos. 
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Na educação pré-escolar, são desenvolvidas atividades diárias de contacto online com as 

crianças, de acordo com as diversas áreas constantes nas orientações curriculares. 

 

Atividades assíncronas – estas atividades desenvolvem-se por recurso à plataforma MOODLE 

no 3º CEB e Ensino Secundário e à plataforma EDMODO no 1º e no 2ºCEB. 

 

O nº 3 do artigo 3º do Decreto 3-A/2021, de 29 de janeiro, define que sempre que necessário, 

são assegurados, os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, 

nas escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas 

unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, para os alunos para quem foram 

mobilizadas medidas adicionais. 

Deste modo, para os alunos abrangidos por esta situação está a ser preparado um plano de 

ensino presencial que será, logo que possível, comunicado apenas a estes destinatários. 

Para os alunos do ensino básico que vierem a ser identificados como não tendo condições para 

acompanharem o E@D pela internet, estão a ser preparadas medidas, que serão comunicadas 

aos interessados. 

Estes alunos, estando em E@D serão semanalmente acompanhados pelo diretor de turma, 

professor tutor ou professor titular de turma por recurso a chamada telefónica ou outras 

plataformas de comunicação como o Whatsapp. 

Todavia, está disponível para todos os ciclos o #EstudoEmCasa  

O #EstudoEmCasa para o Ensino Básico será transmitido nos seguintes canais: 

 TDT – posição 7  

 MEO – posição 100 

 NOS – posição 18 

 Vodafone – posição 17 

 Nowo – posição 13 

 O #EstudoEmCasa para o Ensino Básico e para o Ensino secundário ficará disponível em:  

https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos individualizados) 

 Página eletrónica - https://estudoemcasa.dge.mec.pt/  

 app #EstudoEmCasa 

 O Diretor de turma envia o horário das aulas síncronas que também é colocado no moodle para 

o 3ºCEB e Secundário. 

Os links para as aulas são colocados no moodle, no 3º ciclo e no ensino secundário e no 

Edmodo no 1º e no 2º ciclo. Nestes ciclos, podem também ser enviados pelo Diretor de turma 

ou professor titular de turma. 
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Na Educação pré-escolar, toda a informação é enviada pela educadora do grupo aos 

pais/encarregados de educação. 

Uma vez que as aulas síncronas pretendem, à semelhança das aulas presenciais, proporcionar 

interação entre o professor e os alunos, é fundamental que o professor possa ver e falar com os 

alunos e estes com o professor durante a aula síncrona.  

Por isso, é importante que o professor possa ver os seus alunos. Assim, solicita-se a cada 

encarregado de educação que informe o diretor de turma, através do envio de um mail, quanto à 

autorização de imagem e som durante as aulas síncronas. 

O professor, como anfitrião das sessões síncronas irá utilizar ferramentas de controlo da entrada 

dos alunos. 

As aulas síncronas não serão gravadas. 

Os alunos ficam também sujeitos ao cumprimento das regras, sendo-lhes vedada a gravação ou 

utilização da imagem do professor. 

Os alunos estão sujeitos ao dever de assiduidade às aulas síncronas e ao dever de participação e 

realização das tarefas nas sessões assíncronas. 

Os alunos estão também sujeitos aos direitos e deveres definidos no Estatuto do Aluno. 

A avaliação dos alunos respeita os critérios de avaliação em vigor, sendo a informação recolhida 

relativamente a cada domínio de avaliação através de instrumentos e técnicas de avaliação 

adequados ao E@D. 

 

Calendário escolar 

O calendário escolar vai ser ajustado, aguardando-se a publicação do despacho com essas 

alterações. 

 

Comunicação entre a Escola e os pais/encarregados de educação e alunos 

Todos os contactos com alunos e encarregados de educação serão feitos pelo Diretor de Turma 

ou professor titular no 1º ciclo e educação pré-escolar. 

O Diretor de turma poderá agendar reuniões síncronas com os alunos para explicação do E@D e 

ainda assembleias online, enquanto durar o ensino não presencial. 

Votos de muita saúde! 

 

A Diretora do Agrupamento, 
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