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Agrupamento de Escolas da Mealhada 
Ensino @ Distância 
Plano organizacional 
IMPLEMENTAÇÃO 

CIRCULAR E@D/IMP/1 
 

Iniciada na passada segunda-feira, 20 de abril, a IMPLEMENTAÇÃO do 

PLANO ORGANIZACIONAL AEMealhada/E@D, importa reiterar 

princípios e determinações, trazer esclarecimentos e aditar instruções. 

1.. Trabalho assíncrono: volume e natureza de trabalhos e tarefas. 

Importa reiterar que: 

a) o volume de trabalho requerido para a realização das tarefas a indicar 

pelos Docentes não deve ser superior a metade da carga horária 

semanal da respetiva disciplina (sendo por isso importante que os 

Docentes estimem com o rigor possível o tempo médio de realização 

necessário para cada tarefa), com exceção para as disciplinas sujeitas 

a exame nacional, às quais deve ser dada prioridade absoluta; 

b) para os alunos ainda sem computador, e só para estes, mas 

contactáveis, o Docente: 

— informa o Aluno de que os materiais de que deve levantar os 

materiais em local conforme quadro infra; 

— faz aquela remessa para os competentes serviços da Câmara 

Municipal da Mealhada para o endereço educacao@cm-mealhada.pt, 

que procederão à impressão e entrega; 

— não deve enviar, para o endereço educacao@cm-mealhada.pt, 

ficheiros não imprimíveis, como, por exemplo, vídeos; 

— em "Assunto", escreve AEM/E@D: [nome do Aluno]; 

— no campo de mensagem, logo na primeira linha, escreve o local de 

residência do Aluno e o local de levantamento dos materiais; 

— os locais de levantamento constam em anexo à presente Circular. 

2. Sessões síncronas e #EstudoEmCasa 

a) o Plano Organizacional não obriga (nomeadamente por motivo de falta de 

capacitação ou meios para tal, seja de Alunos, seja de Docentes), a realizar 

sessões síncronas. Sendo possível, devem realizar-se efetivamente. 

b) Regra geral, as sessões síncronas não devem ocorrer em mais de 

metade do número de horas semanais da disciplina, sem prejuízo de 

que tal possa acontecer por manifesta necessidade, como é o caso das 

disciplinas para as quais haverá exames finais nacionais. 
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c) Para boa organização no conjunto das disciplinas e melhor gestão da vida 

familiar, as sessões síncronas devem ter caráter regular e acontecer em 

dia fixo do horário semanal. Para o efeito, os Diretores de Turma devem 

promover recolha de marcação junto dos Docentes do Conselho de 

Turma, via documento editável partilhado em TEAMS e disponível, 

também, para os Alunos. Sugere-se modelo disponível AQUI. 

d) Por forma a permitir o recurso às emissões TV #EstudoEmCasa (caso 

os Grupos de Disciplina e respetivos Docentes assim o entendam), a 

marcação das sessões síncronas deve ter em conta a programação 

daquelas emissões, disponível na ligação #EstudoEmCasa. 

e) As sessões síncronas poderão, se o Docente assim o entender, coincidir 

com emissão de #EstudoEmCasa coincidente, na programação, com a 

natureza da respetiva disciplina. 

f) Para ajuda aos Alunos, seja individualmente, seja em grupo, o tempo letivo 

do horário semanal comum a Diretor de Turma e respetivos Alunos 

(DT/Al) deve ser marcado como sessão síncrona e utilizado como tal. 

g) Em caso de necessidade por motivo de sobreposição de horários com 

as emissões #EstudoEmCasa, podem os Docentes permutar horas, 

sejam letivas, sejam não letivas. 

3. Comportamentos incorretos dos Alunos 

Para devida ação sancionatória e preventiva, importa que todos os casos 

de desrespeito ao estipulado no Estatuto do Aluno, Regulamento Interno do 

Agrupamento e Plano Organizacional que se verifiquem por parte de 

Alunos sejam imediatamente comunicados ao Diretor, para bloqueio 

provisório das respetivas contas de correio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada, 22.04.2020. 

O Diretor, 

 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 
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Agrupamento de Escolas da Mealhada 
Ensino @ Distância 
Plano organizacional 

IMPLEMENTAÇÃO 

CIRCULAR E@D/IMP/1 

ANEXO 
 

 

Locais de levantamento de materiais impressos para Alunos  

Freguesia de residência Local de levantamento Horário para levantamento 

Luso 
Centro Escolar do Luso 

Todos os dias úteis 

12:00 - 13:00 hs. 

Vacariça 

Antes 

Jardim de Infância de Antes Ventosa do Bairro 

Arinhos 

Mealhada Centro Escolar da Mealhada 

Pampilhosa Escola Básica N.º 2 da Pampilhosa 

Canedo Jardim de Infância de Canedo 

Carqueijo Jardim de Infância de Carqueijo 

Casal Comba 

Jardim de Infância 

de Casal Comba 

Pedrulha 

Silvã 

Vimieira 

Barcouço Escola Básica de Barcouço 
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