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Ser+@Distância
- assegurar que todas as crianças e alunos 

prosseguem a sua aprendizagem
- garantir que mantêm um apoio e contacto de 

proximidade

➢ o Perfil dos 
Alunos à Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória

➢Aprendizagens 
Essenciais

➢ Especificidade de 
cada aluno

(Diferenciação
Pedagógica, 

Educação Inclusiva)

➢ Condições 
técnicas a que cada 

aluno tem acesso 
(Universalidade/

Equidade)



Um Plano para a Nossa Comunidade

• Crianças e 
Alunos

• Famílias

• Professores• Circuito 
comunicação 
eficaz

Organização 
clara e 

estruturada

Apoio técnico,
partilha pedagógica

trabalho colaborativo 

Desenvolvimento 
processo 

académico 
e pessoal

Comunicação 
regular e 

facilitadora



Direção/ Conselho 
Pedagógico

Gestão e Liderança

✔Conceção do Plano

✔Apoio e monitorização 

da generalidade do 

processo

✔Acompanhamento e orientação 

dos processos pedagógicos

✔Gestão de reuniões que promovam 

a articulação e colaboração entre 

pares

✔Organização e gestão do trabalho 

do conselho de turma

✔Articulação entre professores        

e alunos

✔Articulação com as famílias

Coord. Departamento 
/Representantes Área/ Coord. DT/ 
Diretores de Curso

Diretores de Turma

Direção/ Conselho Pedagógico

Coord. Departamento 
/Representantes Área/ Coord. 

DT/ Diretores de Curso

Diretores de Turma



Comunicação

Interna

Email 
Institucional

Zoom

Externa

Email Turma

Whatsapp

Moodle



Modelo 
de Ensino 
a 
Distância

Sessões síncronas

-Zoom (sessões 40’-60’)

-Whatsapp

Sessões Assíncronas
-Moodle

-Email turma



• DT disponibiliza 
grelha ao CT, 

• Profs preenchem 
grelha até 5ª feira
da semana anterior

DT verifica plano

• DT valida plano e 
solicita ajustes, aos 
colegas, se 
necessário

• Envia a alunos/EE   
no início da semana

Plano enviado aos 
alunos/EE • Alunos trabalham ao 

longo da semana
• Alunos estão 

presentes e vão 
tirando dúvidas nas 
sessões síncronas

Prof dão feedback 
aos alunos

Implementação





2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf

10-10.40h
Horário com 

DT
Geog Ed Vis História FQ/ciências

11-11.40h
Português

Matemática 
Horário com 

docente de EE

Ed Tecno/ 

Oficina teatro
Cidadania

14-14.40h Inglês
Espanhol/ 

Francês
FQ Ciências Português

15-15.40h
Educação 

Física
Matemática 

Modelo de horário



Horários

Horário com 
DT

Equilíbrio 
aulas manhã/ 

tarde

Reforço de 
Português e 
Matemática



Tempo Limitado
•Aulas síncronas -40-60’
•Tarefas assíncronas -60’-90’

Tarefas
•Equilíbrio entre tarefas mais lúdicas / maior 

concentração
•Utilização metodologias e recursos diversos

Professor /Aluno
•Dar feedback constante
•Promover a autonomia aluno
•Estabelecer proximidade



Avaliação
(primordialmente 
formativa)

Portfólios / wikis / 
apresentações/

interações

Monitorização 
constante 
trabalhos 
realizados

1

2

Testes/ 
questionários

em plataformas 
diferentes

.



•Plano Geral
•Guia docentes

Ser+@D

•Especificidades 
ciclo

•sugestões práticas
•Formas articulação 

interna

Guia



Ensino Profissional

Módulos

Reformulação 
Planos de Formação

Cumprimento de 
horas de formação

PAP

Reformulação de 
critérios de 
avaliação

Reformulação para 
versão a distância

FCT

11º ano -Adiamento 
das horas de 
formação para o ano 
seguinte

12º ano 
Implementação de 
práticas simuladas



Alunos sem recursos
a meios digitais

#EstudoEmCasa 
(escola TV)

Conjugação 
horários

Contacto 
Telefónico

Impressão
de materiais



Medidas Seletivas e Adicionais

Alunos com 

medidas seletivas 

e ou adicionais

Docente de Educação especial

2
Articulação com DT e prof 

Disciplinas

Estratégias de Diferenciação 
Pedagógica

Perfil Funcional do Aluno



Monitorização

Equipa Indicadores
Grau de execução

Interação

Quantidade

Qualidade

Consulta 
regular

EE

Docentes

Alunos

E
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Taxas 
assiduidade

Cumprimento 
tarefas

Disponibilização 
recursos

Apoios vários

Formação 
docente

N
ív

e
l

satisfação 
aprendizagens

Acompanhamento 
disponibilizado

Bem-estar



Neste momento, mais do que nunca, as

diversas REDES, tanto as estabelecidas,

como as agora criadas, têm de funcionar em

pleno para conseguirmos vencer nestes

NOVOS TEMPOS PARA APRENDER.
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