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Agrupamento de Escolas da Mealhada 

Ensino @ Distância 
Plano organizacional 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

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) Durante o dia 20.04.2020, para apoio na experimentação e nos horários 

referidos no ponto anterior, a Equipa de Apoio Tecnológico deve estar 

disponível para atendimento dos diretores de turma durante a realização 

das respetivas sessões. 

 

3. Registo de atividade. 

3.1) De toda a atividade docente, letiva e não letiva, correspondente ao 

serviço atribuído, é feito registo mediante sumário em INOVAR/Alunos. 

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

assíncrono, são numeradas. 

3.3.) Com exceção das horas marcadas nos horários-semanários para 

atendimento aos encarregados de educação e apoio aos alunos, as horas da 

componente não letiva são exercidas em horário da conveniência do 

docente; no caso de serviço não realizável por força da condição de 

encerramento das Escolas/JI, os docentes afetam as respetivas horas à 

atividade que tenham por necessário, nomeadamente formação, 

autoformação e preparação de aulas. 

 

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. 

4.2) O facto de a atividade letiva poder concretizar-se em modalidade 

assíncrona não prejudica o disposto no ponto anterior. 

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). 

4.4.) Para efeitos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, e por se verificar, no Plano Organizacional E@D/AEMealhada: 

— que a adoção de modelo fixo de horário semanal funciona como 

cronograma; 

— que as atividades desenvolvidas são registadas em sumário; 

— que as planificações e outra documentação inerente ao desenvolvimento 

da atividade letiva fica arquivada em TEAMS de cada turma e de cada 

conselho de turma; 

— que está cometida, ao diretor de turma, a função de supervisão do 

conjunto da atividade letiva da turma: 

— considera-se estarem já cumpridas as determinações constantes daquele 

diploma no referido artigo 5.º. 
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4.5) O teor das atividades letivas a desenvolver é competência dos 

respetivos grupos de disciplina(s). 

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

definido pelo Ministério da Educação e Ciência, não sendo, pois, 

obrigatório. 

 

5. Privacidade. 

5.1) 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. 

5.2) As turmas TEAMS encontram-se configuradas para funcionamento em 

modo privado, não sendo publicamente visíveis. 

5.3) 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. 

5.4) A função de gravação em modo de videochamada encontra-se 

desativada. 

5.5) Aquando da entrada em TEAMS, todos os participantes devem cuidar 

de, após introduzirem as credenciais, desativarem a função “Manter-me 

ligado”. 

5.6) Ao sair de TEAMS, os participantes devem terminar sessão, não 

bastando fechar a janela do “browser”. 

 

 

 

 

 
O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 

 


		2020-04-17T18:39:27+0100
	FERNANDO JOSÉ NUNES TRINDADE




