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Baseada numa liderança partilhada e em rede e numa gestão rigorosa e eficaz dos recursos humanos, 

materiais e financeiros existentes, apresenta-se a estratégia pedagógica para o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem à distância, a aplicar durante o período de suspensão das atividades letivas, nunca 

esquecendo que: 

O professor é sempre um professor, com ou sem tecnologias. A excelência da educação não está no 

uso das tecnologias. Está na alma da pedagogia, construída ao longo da vida, está na comunicação 

aberta, na entrega, na empatia, na paixão pelos alunos, na nobre missão de criar cidadãos completos 

(…). O que define um professor não é o talento para as tecnologias: é a pedagogia. (A. Dias Figueiredo) 

 

1. Elaboração de um plano de ação adequado aos recursos existentes e ao público-alvo – 3ºciclo e 

Secundário 
 

1.1. Estratégia de gestão e liderança 

 Uma liderança partilhada e uma gestão equilibrada de recursos humanos e materiais. 

 Criação de redes de parceria locais para apoio a alunos em situação de maior vulnerabilidade 

social e académica. 

 

1.2. Estratégia e circuito de comunicação 

 Consolidação e rentabilização do circuito de comunicação já existente - ágil e eficaz 

 Criação de uma estratégia de securização emocional e de clareza da informação, mesmo criando 

redundâncias, com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação Escolar e da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 Mobilização dos Delegados de Turma e Representantes dos Pais e Encarregados de Educação na 

multiplicação da informação. 

 

1.3. Modelo de ensino à distância 

 Decisão sobre mancha horária semanal a cumprir pelos alunos: criação de uma agenda semanal a 

ser cumprida rigorosamente. Assim, cada professor marca, em CT, 1 dia semanal e uma hora 

preferencial (entre as 9h às 13h e das 14.30h às 18h) para comunicar com os alunos de forma 

síncrona ou assíncrona e com tarefas proporcionais à carga letiva semanal da disciplina. 

 Devem respeitar-se as pausas: fins-de-semana e períodos antes das 9h e depois das 18h e férias 

para estabelecer contactos síncronos ou assíncronos com alunos, professores e EE 

 Flexibilidade temporal na execução das tarefas (desde que cumpridas até ao final da semana de 

trabalho) e respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem (com sinalização das ausências de 

resposta, em particular dos alunos com RTP). 

 Trabalho dos CT, coordenado pelo DT e sob a orientação da Direção, através da partilha de uma 

grelha semanal/mensal por turma, na Drive, com as atividades previstas de cada disciplina. 

 Metodologias diversificadas, enquadradoras, propiciando a apresentação de exemplos e 

fomentando a autorreflexão e o trabalho autónomo. Diversificação de atividades propostas, com 

ênfase para situações que provoquem maior motivação nos alunos. 

 Desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, com apresentação de questões-problema, 

estudos de caso, entre outros, que mobilizem conhecimentos de várias disciplinas. 

 Favorecimento das competências de informação e comunicação, relacionamento interpessoal, 

pensamento crítico e criativo, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar e ambiente. 



 Favorecimento de atividades de consolidação de aprendizagens e desenvolvimento de novas 

aprendizagens (sobretudo em anos de exame e nos cursos profissionais) mas centradas mais nas 

competências que nos conteúdos. 

 Os meios tecnológicos devem rentabilizar os recursos existentes, as circunstâncias das famílias e a 

familiaridade dos professores e alunos com os mesmos, sem negligenciar o aproveitamento de 

plataformas já disponibilizadas e gratuitas. Assim, seleção de poucas ferramentas de trabalho à 

distância, em cada Conselho de Turma, de forma a evitar a dispersão de meios de comunicação. 

  

1.4.Plano de monitorização e avaliação 

Criação de uma equipa responsável por esse trabalho, com consulta regular aos alunos e responsável por 

definir indicadores de quantidade (por ex. Taxa de concretização das tarefas propostas; nº de tarefas 

enviados pelos profs, em função da agenda de trabalho criada; meios tecnológicos disponibilizados; apoio 

tecnológico de professores e alunos, etc.) e qualidade (por ex. Grau de satisfação dos alunos, professores e 

encarregados de educação), bem como periocidade de recolha de informação. 

 

1.5. Estabelecimento de parcerias 

Especialmente relevantes para populações em situação de vulnerabilidade (CMA, Juntas de Freguesia, Escola 

Segura, CPCJ, etc.) 

 

2. Definição do papel para as lideranças intermédias 

2.1. Coordenadores disciplinares e de Departamento, peças cruciais como interlocutores entre Direção 

e Grupos Disciplinares, estes coordenadores devem assegurar comunicação regular aos colegas, 

pelos meios mais ágeis, salvaguardando-se a possibilidade de opção de estratégias diferentes de 

comunicação e partilha em cada Departamento e/ou Grupo Disciplinar; Devem ainda promover a 

formação entre pares ou à distância, de forma a facilitar a inclusão de um maior número de docentes 

no trabalho com ferramentas digitais. 

2.2. Coordenadores de DT, Diretores de Turma e Diretores de Curso, garantes da articulação entre cada 

Conselho de Turma e elos de ligação entre a Escola e a família, estes docentes devem garantir a 

harmonia no trabalho em cada equipa pedagógica, uma informação sistemática e clara com as 

famílias e o feedback necessário solicitado pela Direção, que permita a regulação de todo o processo. 

2.3.  Biblioteca Escolar, centro de recursos nevrálgico no apoio às atividades letivas à distância, deve 

disponibilizar recursos diversos que reforcem ou consolidem aprendizagens, favorecendo pistas de 

trabalho mais inovadoras e interdisciplinares. 

2.4. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) tem como missão essencial o 

acompanhamento e supervisão dos casos dos alunos com medidas adicionais e seletivas, quer na 

orientação sobre materiais e estratégias a desenvolver com esses alunos, quer em outros aspetos, 

sempre em articulação com os DT 

2.5. Serviço de Psicologia e Orientação escolar, centrado na promoção do bem-estar emocional dos alunos 

e na promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de casa. (Criação de rotinas 

de trabalho, promoção de atividades lúdicas como envio de sms, vídeos...), em articulação com os 

Diretores de Turma. 

 

3. Outras estruturas complementares 

3.1. Delegados de Turma e Amigos Conselheiros, para apoiar os colegas como consultores digitais e/ou 

suporte de apoio à participação dos colegas na execução de tarefas propostas, entre outros aspetos. 

3.2. Gabinete de Projetos e Relações com o Exterior, focado na articulação do Trabalho dos Amigos 

Conselheiros e nos Projetos desenvolvidos à distância, com resolução de compromissos já assumidos; 

3.3. Equipa Local do Projeto “Novos Tempos para Aprender”, através do acompanhamento do projeto 

concelhio, para cumprimento de objetivos definidos. 

3.4. Equipa de apoio tecnológico e pedagógico, para apoio e capacitação dos professores, com tutoriais, 

web casts, entre outros. 
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