
 

Nota de Abertura 

Ensino em regime não presencial: 

- Promover a partilha e a construção coletiva de sentidos e práticas   

 

No quadro do atual contexto de ensino em regime não 

presencial, as escolas assumem, de modo ainda mais significativo, 

o importante papel de dar continuidade à sua função social – 

garantir o acesso equitativo às aprendizagens por parte de todos 

os alunos.  

 

Para tal, torna-se premente que as escolas, no âmbito da sua autonomia, encontrem as 

respostas educativas que consideram mais adequadas às especificidades das suas comunidades 

educativas, através da concretização e monitorização dos Planos de Ensino a Distância (E@D). 

 

De forma a apoiar as escolas ao nível do desenvolvimento dos Planos E@D, promovendo a 

partilha e a construção conjunta de conhecimento, a Direção-Geral da Educação (DGE), em 

articulação com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP), 

encontra-se a promover um ciclo de webinars temáticos, que serão divulgados no decurso dos 

meses de fevereiro e março nos canais da DGE: página da DGE, canal YouTube, Facebook e 

Twitter. 

 

Pretende-se, com este ciclo de webinars, clarificar conceitos associados à 

implementação do regime não presencial, bem como a refletir em torno de intervenções de 

especialistas e de práticas partilhadas por escolas, de forma a enriquecer e valorizar os 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação, nestes tempos que se afiguram como um 

desafio constante para todos os atores educativos. 

 

Os temas a abordar nestes webinars (cf. informação infra) tencionam ir ao encontro da 

variedade de fatores associados ao desenvolvimento da aprendizagem em contexto de ensino 

a distância, os quais foram identificados fruto da experiência adquirida aquando da suspensão 

das atividades letivas presenciais, no ano letivo anterior. 

 

Convida-se, assim, toda a comunidade educativa a participar nestes momentos que se 

pretende venham a ser de partilha e de construção coletiva de sentidos e práticas, no sentido 
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https://www.dge.mec.pt/noticias/reflexoes-e-praticas-ed
https://www.youtube.com/channel/UCDM1UhWp9gUPSGWMXP6EwWQ
https://www.facebook.com/DGEducacao/
https://twitter.com/DG_Educ


de todos podermos melhorar o acesso a uma Educação de qualidade por parte de todos os 

nossos alunos, quer estejam na escola ou nas suas casas. 

 

11 fev. | 17:30 h – Transição para o E@D – enquadramento e práticas  

(https://www.youtube.com/watch?v=nHjOLtZEam4) 

 

16 fev. | 17:30 h – Estratégias de comunicação – Escolas e famílias  

(emissão em direto: https://www.youtube.com/watch?v=-5bNILcKGWY) 

 

18 fev. | 17:30 h – Segurança e Cidadania Digital no E@D  

(emissão em direto: https://www.youtube.com/watch?v=Myr0dZqoH4M) 

 

23 fev. | 17:30 h – Inclusão – Estratégias das equipas EMAEI a distância  

(emissão em direto: https://www.youtube.com/watch?v=IrgdpkU5vgE) 

 

25 fev. | 17:30 h – Aprendizagem da leitura e da escrita nos primeiros anos do 1.º 

Ciclo  

(emissão em direto: https://www.youtube.com/watch?v=srWYa2N8MsI) 

 

03 mar. | 17:30 h – Desafios do E@D nos Cursos Profissionais  

(emissão em direto: https://www.youtube.com/watch?v=mPCA0HNjrfU) 

 

11 de mar. | 17:30 h – Saúde mental e qualidade de vida em ambiente de ensino 

digital 

 

A DGE promove ainda o curso de formação online E@D nas Escolas, em formato MOOC, 

com o intuito de promover a reflexão e a partilha de experiências no contexto atual da 

implementação dos planos de E@D das nossas escolas.   

 

Com este MOOC pretende-se refletir sobre orientações associadas à implementação do 

E@D e divulgar práticas de Escola referentes a estratégias utilizadas em período de E@D. 

 

Este curso é ministrado em língua portuguesa e é gratuito. A sua conclusão permite a 

obtenção de um Certificado de Conclusão do Curso. 

 

Esta formação online inicia-se a 23 de fevereiro de 2021, ficando disponível até 7 de 

julho de 2021, correspondendo a um trabalho global de cerca de 15 horas. As inscrições serão 

abertas uma semana antes do início da formação no seguinte endereço: 

https://www.nau.edu.pt  

 
Helder Pais 

Diretor de Serviços de Desenvolvimento Curricular da Direção-Geral da Educação 
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