
Eventos Formativos do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós 

 

Em tempos de pandemia, e perante o enorme desafio colocado às escolas para a 

transição para um ensino online na altura do primeiro e segundo confinamentos, o 

Agrupamento de Escolas de Porto de Mós (AEPMOS) promoveu uma série de iniciativas 

- “Eventos formativos” -com vista à adaptação da comunidade escolar aos 

procedimentos necessários no âmbito do Ensino @ Distância e minorar 

constrangimentos tecnológicos sentidos por pais, alunos e professores.  

Assim que o encerramento das atividades letivas presenciais foi decretado em março 

de 2020, foi proporcionado, numa primeira fase, apoio ao desenvolvimento de 

competências digitais ao corpo docente do Agrupamento de forma a facilitar a 

transição rápida para um ensino remoto de emergência. Foram dinamizadas sessões de 

esclarecimento em larga escala, ou seja, sessões de 30 minutos, tendencialmente 

expositivas e com esclarecimento de dúvidas posterior, com inscrição prévia, onde se 

mostrou o modo de funcionamento das plataformas de trabalho a utilizar e definidas 

no plano E@D (ensino a distância) do AEPMOS. O objetivo destas sessões foi o de 

capacitar, o mais rapidamente possível, o maior número de professores do 

Agrupamento de Escolas de Porto de Mós no início do terceiro período. Gradualmente 

foram depois implementadas sessões de esclarecimento de dúvidas sobre ferramentas 

digitais, em que o professor podia entrar e sair quando quisesse, apenas para 

esclarecer dúvidas pontuais, e ligando-se em videoconferência, à sessão no dia e hora 

disponibilizados num documento partilhado permanentemente na Sala de Apoio ao e-

Learning, atualizado semanalmente, na plataforma Moodle do Agrupamento.  

Numa segunda fase, foram dinamizadas iniciativas de apoio ao desenvolvimento de 

competências digitais de alunos e encarregados de educação, durante o confinamento, 

de forma a prestar ajuda e esclarecimentos sobre as plataformas e ferramentas 

utilizadas no Agrupamento, assim como sobre os equipamentos emprestados. 

A prever um regresso às aulas no ano letivo de 2020/2021 que podia envolver um 

regime misto, que se confirmou e que mais tarde se tornou a transformar em regime 



a distância na altura do segundo confinamento nacional, os Eventos Formativos 

continuaram a prestar apoio sobre temas diversos, numa tentativa de minorar 

constrangimentos tecnológicos sentidos por parte de professores, pais e alunos. 

Em termos globais, foram dinamizados 202 eventos formativos, 26 deles a pais e 

alunos, num total de 215 horas de formação ministrada de forma voluntária por uma 

equipa multidisciplinar de professores, tendo comparecido um total de 1500 

participantes, entre abril de 2020 e maio de 2021. 

Hiperligação para a apresentação online do projeto:  

https://www.canva.com/design/DAEi8Rbqe28/MfSZKV4il2sdF5OXEbSGuw/view?utm_

content=DAEi8Rbqe28&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=s

harebutton  

Hiperligação para os alguns dos posters de divulgação aos Encarregados de Educação: 

Poster 1:  

https://www.canva.com/design/DAEYHaCwieg/LxrIUjJEOJyltANC-

NwA6A/view?utm_content=DAEYHaCwieg&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=sharebutton 

Poster 2: 

https://www.canva.com/design/DAEWzyYObH4/f4ybvqNPq3PPo-

6Vp6svIQ/view?utm_content=DAEWzyYObH4&utm_campaign=designshare&utm_mediu

m=link&utm_source=sharebutton 
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