
ANEXO 2 – REGIME NÃO PRESENCIAL 

Organização e funcionamento das Atividades Letivas e Formativas, nas quais se incluem 

os Apoios Terapêuticos 

 

Meios tecnológicos de E@D 

- Utilização da plataforma TEAMS DO MICROSOFT OFFICE 365 – a todos os 

docentes, alunos, técnicos especializados e psicólogos foi atribuído um email institucional. 

Esta deve ser para todos os efeitos a conta utilizada no âmbito do E@D. 

- Autoformação, interação e partilha de experiências e conhecimentos na 

operacionalização da plataforma, podendo recorrer também a tutoriais disponíveis na página 

do Agrupamento ou outros 

- Escola Digital – Distribuição, a título de empréstimo, de computadores aos alunos no 

estrito cumprimento das regras impostas por este Programa.1 

 

Medidas de natureza logística 

No respeito pela carga horária da matriz curricular, os horários dos 2º e 3º ciclos, bem 

como os do ensino secundário mantêm-se, no rigoroso respeito pelo horário das turmas 

constante no Programa Inovar. 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 pelos meios mais expeditos e de acordo com as condições existentes. Após 

atualização do levantamento relativo a alunos que não dispõem de meios tecnológicos, 

estabelece-se uma logística em que se equacionam as seguintes possibilidades: 

- os alunos podem efetuar as atividades na própria escola com acompanhamento de 

docente(s) em horário a estabelecer casuisticamente e do qual os Encarregados de Educação 

devem ter conhecimento. 

 
1 Neste momento, apenas os alunos do ensino secundário integrados nos escalões A e B do SASE são 

abrangidos por esta medida. De referir que o número de computadores atribuído é insuficiente para contemplar 

todos os alunos dos referidos escalões. 



- é facilitada a entrega e recolha semanal, na Escola frequentada, de trabalhos a efetuar 

por alunos, recorrendo-se em caso de impossibilidade ao envio/recolha por correio das tarefas 

a cumprir ou ainda com a colaboração de juntas de freguesia rurais ou forças de segurança. 

 

Modos de trabalho 

 - Implementação de sessões síncronas e assíncronas, em que se concretize a 

orientação educativa dos alunos e esclarecimento de dúvidas. 

Por aula síncrona entende-se “aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem 

nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos” 

(in Orientações para a organização do ano letivo 2020-2021 – DGEstE) 

Por aula assíncrona entende-se “aquela que é desenvolvida em tempo não real em que 

os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros 

materiais curriculares disponibilizados em plataforma de aprendizagem online, bem como a 

ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e 

docentes em torno das temáticas em estudo” (in Orientações para a organização do ano letivo 

2020-2021 – DGEstE). 

Alicerçadas fundamentalmente no trabalho departamental, as metodologias de ensino 

à distância devem ser diversificadas, enquadradoras, fomentando a autorreflexão e o trabalho 

autónomo, sempre considerando o ano de escolaridade e as faixas etárias. 

 

1º Ciclo 

Os alunos devem seguir o “Estudo em casa” e desenvolver em estreita articulação entre 

professores e encarregados de educação sessões síncronas e assíncronas, não devendo as 

primeiras ser superiores a 30 minutos. 

 

2º, 3º Ciclos, Ensino Secundário e Cursos Profissionais 

As sessões síncronas não são exclusivamente vídeo conferência e não devem 

ultrapassar os 50% da carga horária de cada disciplina. Privilegia-se como sessão 

síncrona o início do tempo da aula. 



 

Registos 

- Os sumários, que devem refletir o trabalho realizado e a matéria dada, devem ser 

escritos no programa Inovar, referindo se a sessão é síncrona ou assíncrona. 

- Tendo em conta as condições dos alunos, os professores devem marcar falta aos 

alunos que não compareçam às sessões síncronas. 

- Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 

das tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da 

participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas 

pela escola e por cada aluno. 

 

Atividades na Escola 

Salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde, em caso de dificuldade 

justificadamente comprovada de acesso aos meios tecnológicos, ou em situações casuísticas 

em que fundamentadamente seja o adequado, os alunos abaixo indicados podem efetuar as 

atividades letivas na própria escola em horário a determinar e de acordo com as condições 

que se possam proporcionar: 

- Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;  

- Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;  

- Para os quais a escola considere mais eficaz a aplicação desta medida 

 

De acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor titular de 

turma, podem também usufruir deste modelo os alunos para quem foram mobilizadas medidas 

seletivas e adicionais. Dada a avaliação do ano transato, ressalva-se que para os alunos a quem 

são aplicadas medidas adicionais deve privilegiar-se este modelo com o acompanhamento do 

docente de Educação Especial. 

 

Outros Procedimentos 

Semanalmente, os Diretores de Turma devem, sempre que se justifique, comunicar aos 

respetivos Coordenadores a existência de novas situações e/ou a necessidade de monitorizar 

conjuntamente com a CPCJ a situação de alunos seguidos por esta instituição. Em articulação 

com a EMAEI, Coordenadores de Estabelecimento e a Direção devem, com a mesma 



periodicidade, os Diretores de Turma identificar os alunos com quem não foi possível 

estabelecer qualquer contacto e/ou os que injustificadamente estiveram ausentes ou não 

participaram em qualquer atividade letiva ou de apoio (síncrona ou assíncrona), devendo ser 

assegurado contacto junto dos encarregados de educação do aluno. 


