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Agrupamento de Escolas da Mealhada 

Ensino @ Distância 
Plano organizacional 
IMPLEMENTAÇÃO 

(Destinatários: alunos e encarregados de educação) 

 

1. Início. 

A implementação do Plano Organizacional E@D/AEMealhada inicia-se no dia 

20.04.2020. 

2. Experimentação, dia 20.04.2020. 

2.1) O dia de segunda-feira, 20.04.2020, é reservado exclusivamente à 

experimentação de TEAMS com os alunos/crianças, em sessão síncrona com o 

respetivo diretor de turma/educadora/professor titular de turma, não havendo 

lugar a quaisquer outras atividades letivas (sejam outras sessões síncronas, seja 

trabalho assíncrono). 

2.2) Atento o facto de: 

— no caso das crianças e alunos mais novos, ser necessária a co-presença de adulto 

na realização/acompanhamento das atividades de ensino à distância; 

— em muitos casos, do mesmo agregado familiar fazerem parte crianças/alunos 

irmãos a frequentar Escolas/JI AEMealhada; 

— importa evitar sobreposição horária das sessões síncronas de experimentação 

TEAMS a realizar na próxima segunda-feira, 20.04.2020, entre o diretor de 

turma/educadora/professor titular de turma e os respetivos alunos/crianças, 

obervando-se os seguintes horários: 

 

Experimentação  TEAMS 

DT/Educadora/Professor Titular/Docente da Educação Especial 

com os respetivos Alunos/Crianças 

20.04.2020 (segunda-feira) 

Nível de ensino Horário 

Educação Pré-escolar 09:00 hs. 

1.º CEB 10:30 hs. 

2.º CEB 14:30 hs. 

3.º CEB 
16:00 hs. 

Ensino Secundário 
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2.3) O horário definido no ponto anterior pode ser alterado pelo diretor de 

turma/educadora/professor titular em caso de conveniência por motivo de 

serviço letivo, por motivo de agregado familiar com alunos/crianças com 

sobreposição naquele horário ou do grupo/turma de participantes. 

 

3. Registo de atividade e assiduidade. 

3.1) De todas as atividades com os alunos/crianças é feito registo mediante 

sumário em INOVAR/Alunos. 

3.2) As aulas, quer decorram em sessão síncrona, quer em trabalho assíncrono, 

são numeradas, fazendo-se registo de assiduidade dos alunos/crianças: 

3.2.1) para as sessões síncronas, regista-se a ausência, caso o aluno/criança 

não participe na sessão; 

3.2.2) para o trabalho assíncrono, considera-se ausência a não realização do 

trabalho/tarefas pelo docente no período por este definido. 

3.3.) Em caso de ausência, o encarregado deverá fazer justificação para o 

diretor de turma/educadora/professor titular de turma, através de modelo on-

line a disponibilizar oportunamente. 

 

4. Desenvolvimento das atividades. 

4.1) Conforme previsto no Plano Organizacional, as atividades letivas decorrem 

no horário semanal em vigor antes da suspensão das atividades letivas e não 

letivas presenciais, sendo o horário fixo, por forma a evitar necessidade de gestão 

acrescida. 

4.3) Podendo o trabalho assíncrono, conforme previsto no Plano Organizacional, 

decorrer fora do tempo de aula (nomeadamente por conveniência devida a razões 

técnicas ou outras), deve o mesmo realizar-se nos tempos de aula do horário 

fixado, de modo a evitar necessidade acrescida de gestão de tempo para lá do 

horário semanal por parte de todos (docentes, alunos/crianças, encarregados de 

educação). 

4.5) O teor das atividades letivas a desenvolver é competência dos grupos de 

disciplina(s) de docentes, incluindo o recurso a aulas via televisão. 

4.6) O recurso às aulas via televisão tem caráter complementar, como definido 

pelo Ministério da Educação e Ciência, não sendo obrigatório. 

 

5. Comunicação encarregados de educação/escola. 

5.1) Salvo situações extraordinárias prementes e urgentes ou em que tal seja de 

todo impossível, a comunicação dos encarregados de educação com a escola e da 

escola com os encarregados e educação deve ser feita através da conta de 

correio eletrónico […]@aemealhada.pt. 

5.2) O contacto com os docentes por via distinta, nomeadamente telefone fixo ou 

móvel, carece de autorização prévia dos próprios docentes, podendo ser 

concedida por iniciativa dos próprios. 
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5.3) Salvo expressa indicação ou autorização em contrário, não é permitido o 

contacto com docente que não seja docente da criança/aluno. 

 

6. Privacidade. 

6.1) Conforme Plano Organizacional, toda a atividade letiva decorre em TEAMS 

com autenticação via credenciais Office365/aemealhada.pt, não sendo possível a 

entrada de pessoa ou entidade externa ao domínio. 

6.2) As turmas TEAMS encontram-se configuradas para funcionamento em modo 

privado, não sendo publicamente visíveis. 

6.3) Os alunos têm condição de participante, não tendo acesso a configurações da 

equipa/grupo/turma e não podendo proceder a alterações de estado e funções de 

outro participante. 

6.4) A função de gravação em modo de videochamada encontra-se desativada. 

6.5) Aquando da entrada em TEAMS, todos os participantes devem, logo a seguir 

a introduzirem as credenciais, desativar a função “Manter-me ligado”. 

6.6) Ao sair de TEAMS, os participantes devem TERMINAR SESSÃO antes de 

fechar o programa de navegação na internet (“browser”). 

 

6. Atitudes e valores. 

6.1) A disponibilização dos meios eletrónicos e digitais agora realizada por parte 

da escola destina-se exclusivamente à atividade escolar (contacto com a 

direção/coordenação de escola/jardim de infância, com os serviços de 

administração escolar, com os docentes, aulas, atividades extracurriculares, 

trabalhos de grupo de alunos, etc.). 

6.2) O uso ou tentativa de uso dos meios referidos no ponto anterior para fim 

distinto constitui violação, estando os autores sujeitos a ação legal. 

6.1) O desenvolvimento da atividade escolar no atual modelo à distância não 

suspende o Estatuto do Aluno nem o Regulamento Interno do Agrupamento no 

que aos deveres e direitos dos alunos/crianças se refere, como dispõe o n.º 2 do 

Capítulo I do Plano Organizacional AEMealhada/E@D. 

6.2) Em caso de necessidade de atuação disciplinar, nomeadamente por uso de 

linguagem incorreta na comunicação, desrespeito de privacidade (como seja, 

gravação de voz ou imagem por recurso a dispositivo externo — telemóvel, por 

exemplo —, ou outro) abuso de recursos de membro da comunidade escolar, etc., 

a entrada do aluno na “sala” TEAMS poderá ser interditada. 

6.3) As atitudes e comportamento dos alunos refletir-se-ão na avaliação a realizar 

no âmbito da dimensão “Atitudes e Valores”. 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada, 18.04.2020. 

O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 
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