
 
 

 
Guião para ENSINO NÃO PRESENCIAL …. E@D 

 
Na organização e funcionamento do regime não presencial a carga horária semanal da matriz curricular 
reflete-se no planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas. Assim, a grelha horária 
mantém-se próxima da registada no programa Inovar e que funcionou até à suspensão das atividades, 
havendo unidades letivas realizadas em modo síncrono (com recurso à plataforma Teams) e em modo 
assíncrono, em trabalho autónomo. Esta regra aplica-se também a apoios prestados, sendo a agilização 
deste processo comunicada aos alunos/EE, pelos diretores de turma/professores titulares de turma, 
sendo que as sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem 
dos alunos, promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a realizar.  
 
Nesse sentido, o conselho de turma deve adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o 
trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de alunos, às 
especificidades do regime não presencial. 
 
O diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o 
acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização 
proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens.  
 
Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das 
atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por 
motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas sessões 
síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas, mediante solicitação fundamentada 
do encarregado de educação.  
 
A participação nas sessões síncronas implica obrigatoriamente a ativação da câmara e do microfone 
sempre que solicitado pelo professor, sugerindo-se que o aluno ative um filtro, para maior privacidade 
em relação ao local onde se encontra. 
 
O diretor de turma/docente titular de turma coordena o trabalho semanal e garante o contacto com 
os pais/encarregados de educação, sendo que, e sempre que possível, uma das horas destinadas à 
direção de turma pode ser através de uma sessão síncrona ou via email. 
 
Súmula dos procedimentos no E@D:  
 
Em termos práticos, o Agrupamento de Escolas Severim de Faria, e considerando a experiência 
adquirida na primeira fase do processo de ensino à distância (E@A), entre março e junho de 2020, o 
ensino à distância irá decorrer através das Plataformas adotadas pelo Agrupamento, especificamente 
os programas Inovar e Office 365, em particular o Microsoft TEAMS. 
 
O programa Inovar, continuará a ser o meio de registo e comunicação com os alunos/EE. Aqui serão 
registados os sumários, aqui serão registadas as faltas e os registos comportamentais, bem como os 
contactos havidos entre o Professor titular de turma/ Diretor de Turma  
Os registos do programa Inovar Alunos ficam disponíveis para os alunos e EE, através do programa 
Inovar Consulta na página do Agrupamento  
https://www.ae3evora.edu.pt/agrupamento/ 
  
 
Uma vez que todos os professores e alunos estão associados ao Office 365, dispõem de uma conta de 
correio institucional (domínio @ae3evora.edu.pt), esta ferramenta será a privilegiada para as aulas 
síncronas e assíncronas, permitindo a interligação/comunicação/entre escola, professores, alunos e 
pais/encarregados de educação.  

Agrupamento de Escolas Severim de Faria 
 

https://www.ae3evora.edu.pt/agrupamento/


Para que as ligações/comunicações se façam de forma segura e eficiente, recordamos, neste guião, 
algumas orientações. 
 
1º ciclo:  
 
Os professores contactam os alunos/encarregados de educação, informando qual o horário das aulas 
síncronas e dando orientações para os trabalhos a realizar  
 
2º, 3º ciclo e Secundário :  
 
O Diretor de Turma contacta os alunos(encarregados de educação), informando qual o horário das 
aulas síncronas e dando orientações para os trabalhos a realizar através da Plataforma Teams. Cada 
professor agiliza a comunicação relativa à sua disciplina. 
 
Conteúdos #Estudo em casa: https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/ano-letivo-2020-2021/1-
ano/todos  
 
APP #Estudoemcasa https://www.rtp.pt/instale-estudoemcasa/  
 
Emissões em direto: https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/direto/estudo-em-casa  
 
Horários: https://cdn-images.rtp.pt/mcm/pdf/a28/a28a3d015c6ef21da0c95fc1c01048e91.pdf 
 
 
 
ALGUNS CONSELHOS PARA OS ALUNOS:  
 
Antes da aula  
 
Aspetos gerais  
 

• Em casa, reserva um lugar claro, silencioso e com pouco fluxo de movimento. Isso vai ajudar-
te, a ti e aos colegas, a ficarem concentrados durante a aula.  

 
• As aulas ocorrerão nos mesmos dias/horários das aulas presenciais. Informa as pessoas da 
tua casa desse horário, para que não te interrompam; se estiveres a partilhar internet, era 
relevante que, nesses períodos, procurassem não utilizar a mesma internet/WiFi, 
especialmente para downloads, vídeos ou jogos.  

 
• Testa as tuas configurações de áudio e vídeo antes da aula: conexão, áudio, microfone, 
câmara, etc. Uma opção pode ser testar entre colegas, mas é importante que, se tiveres 
condições para tal, atives o filtro de fundo para preservares o teu espaço!  

 
• Prepara-te para aceder ao link/canal da aula remota, entre 3-5 minutos antes, o que permite 
ter tempo para resolver eventuais problemas de conexão.  

 
Equipamentos  
 

• Sendo possível, utiliza o computador em vez do tablet ou telemóvel (smartphone), sendo 
desejável que os equipamentos disponham de câmara.  
• É preferível usares auscultadores/ microfones (headphones/headset) em vez de usar o áudio 
e o microfone embutido no computador, pois assim poderás garantir melhor qualidade de 
áudio e captação de menor ruído envolvente.  
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• Se usares computador, sugerimos que o mantenhas ligado na tomada, ou com bateria 
suficiente para o período da aula on-line, sendo que também deverás ter por perto os 
carregadores de outros equipamentos. 

 
Software  
 

• Usando um computador, instala previamente a versão desktop do Microsoft Teams, pois 
funciona melhor do que a versão on-line: https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-
teams/free  
 
• Caso uses um smartphone, deves baixar o aplicativo do Microsoft Teams na loja de Apps do 
telemóvel.  
 
• Recorda: aceder ao Microsoft Teams com login/senha de aluno (login: email institucional 
a[nºprocesso]@ae3evora.edu.pt + senha [se tiveres dificuldades, podes pedir ajuda ao teu 
Diretor de Turma ou ligar para a escola -266737770])  

 
• Mantem o sistema operacional do teu computador atualizado.  
 
• Deixa apenas abertos os softwares necessários para a aula. Fecha qualquer janela ou 
programa desnecessário.  
 

Durante a aula  
 
• Concentra-te e toma notas ao longo da aula.  
 
• Caso utilizes o computador, desliga o telemóvel ou coloca-o em modo silencioso.  
 
• Mantem o microfone desligado e ativa-o só quando o professor disser... No início da aula liga 
a tua câmara, como já explicado, e segue as indicações do professor. Se a aula for com 
interação de voz, liga o microfone apenas quando falares e depois desliga-o.  
 
• Nota que, quando quiseres intervir, deves levantar a mão. É importante que sigas esta regra 
e não interrompas os colegas.  
 
• Usa o chat apenas para comentários direcionados ao professor ou à turma inteira, conforme 
orientações de cada professor. Não uses o chat para conversas privadas nem laterais à aula.  
 
• Não toques nos controlos de aula online – gravação de aula, compartilhamento de tela – sem 
autorização do professor; acionar estas opções pode prejudicar o fluxo da aula.  
 
• Não é permitida a gravação de aulas nem a captura de ecrã sem autorização do professor. 
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