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Âmbito 

Plano para ensino à distância 

na sequência da suspensão 

das atividades letivas e não 

letivas presenciais (Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, Cap. IV, Art.º 9.º). 

 

Informação 

Vídeo demonstrativo de 

ativação de conta Office365 

disponível AQUI. 

 

Observação 

Os itens destacados com cor azul 

representam hiperligações na 

web; para ir para a ligação, fazer 

“Ctrl+clique”. 

 

Observação 

Para trabalho offline, os 

utilizadores Office365 com 

conta aemealhada.pt têm 

direito a instalar a suite 

completa Microsoft Office 

em cinco computadores 

pessoais; basta entrar na 

conta pessoal Office365 

(online) e, na pg. de entrada, 

escolher “Instalar o 

Office/Aplicações do 

Office365”. 

 

Muito importante 

Para utilização de Microsoft 

TEAMS, é recomendável 

utilizar a aplicação instalada 

diretamente no computador 

ou smartphone, em vez da 

aplicação embutida em 

Office365, nomeadamente 

pela qualidade de 

funcionamento e por dispor 

de funcionalidades adicionais. 

Disponível para quaisquer 

dispositivos (Windows, 

Mac, iOS, Android) 

aqui.Descarregue e instale. 

Agrupamento de Escolas da Mealhada 

Ensino @ Distância 
Plano organizacional 

 

I. Funcionamento das estruturas orgânicas 
 

1) Plataforma digital 

Para exercício das respetivas competências, as estruturas orgânicas 

funcionarão de modo reservado na plataforma digital Microsoft 

Office365, já instalada no Agrupamento. 

2) Código deontológico e disciplinar 

a) Na comunicação e relacionamento internos ou com entidade externa a 

acontecer nos termos e contexto do presente plano, observam-se, em tudo 

e à semelhança do que acontece no relacionamento presencial, os códigos 

éticos, deontológicos e disciplinares em vigor; 

b) Exceto autorização ou indicação expressa superior, é interdito o registo 

gravado (seja sonoro, em vídeo, fotografia ou outro) de qualquer 

contacto/comunicação, nomeadamente por via telemática (correio 

eletrónico, plataforma digital, chamada de voz, chamada em vídeo ou 

outra), em contexto síncrono ou assíncrono; do incumprimento decorre 

violação, e consequente ação penal, conforme previsto no art.º 199.º do 

código penal; decorre, ainda, crime e contraordenação previstos na Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto, por tratamento indevido de dados pessoais. 

3) Processo comunicacional 

Para desenvolvimento da respetiva ação e exercício de competências: 

a) todos os docentes, técnicos e assistentes dispõem já de conta 

Office365/aemealhada.pt; 

b) para todas as crianças e alunos será criada uma conta 

Office365/aemealhada.pt, a qual compreende uma licença gratuita 

Microsoft Office365, cujas credenciais (endereço de correio eletrónico 

e palavra-chave) asseguram a respetiva identificação no sistema; 

c) serão criadas equipas em Office365/TEAMS, pela Direção e pelo 

Técnico Informático que presta serviço ao Agrupamento, replicando as 

estruturas orgânicas previstas no Regulamento Interno; 

d) a participação de entidades externas nas estruturas orgânicas do 

Agrupamento é feita via convite especial para Microsoft TEAMS, 

através da conta de correio eletrónico pessoal; 

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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Utilidades 

Funcionalidades TEAMS e 

outras Apps Microsoft 

particularmente úteis: 

– Em modo de 

videoconferência em TEAMS, 

usar “Partilhar tela”; 

– Microsoft Whiteboard; 

– Microsoft FORMS. 

 

Através da função “Partilhar 

tela”, os participantes na 

reunião (aula) vêem o que se 

passa no écran do 

computador do participante 

que está a partilhar a tela 

(uma página da internet, um 

texto em Word, apresentação 

em Powerpoint, etc.). 

 

 

e) a criação de equipas adicionais em Microsoft TEAMS carece de 

autorização da Direção, a fim de se  precaver o risco de excesso de 

número de equipas e consequente sobrecarga do sistema; 

f) na utilização dos canais de comunicação referidos, os utilizadores 

deverão cuidar de, ao terminarem o uso dos mesmos, encerrar as 

respetivas credenciais (vulgo “logout”), por forma a garantir a 

respetiva privacidade e evitar abuso por parte de outrem. 

4) Comunicação e informação oficiais 

As comunicações formais oficiais e a distribuição oficial de informação 

assíncrona realizar-se-ão preferencialmente via correio eletrónico 

através das contas Office365/aemealhada.pt, sem prejuízo de recurso a 

outros meios em caso de necessidade, nomeadamente por motivos de 

ordem técnica ou conveniência de expedição. 

5) Comunicação síncrona formal 

A comunicação síncrona formal, nomeadamente conversa e 

videoconferência, realizar-se-á via Microsoft TEAMS, sem prejuízo de 

recurso a outros meios, nomeadamente por motivos de ordem técnica. 

 

 

II. Atividade letiva não presencial 
 

1) Sala de aula virtual 

As atividades letivas não presenciais (doravante “aulas”) e sessões de 

diretor de turma com os respetivos alunos decorrerão em sala de aula 

virtual na plataforma digital Microsoft TEAMS, onde estarão recriadas 

todos os grupos/turmas em todas as disciplinas. 

2) Modalidades 

As aulas (apoio individualizado incluído) poderão assumir a modalidade  
de sessão síncrona (professor/turma ou professor/aluno[s]) e/ou de trabalho 

assíncrono (aluno, individualmente, ou aluno[s]/aluno[s]. 

 

3) Privacidade durante o decurso da aula 

Salvo os casos em que tal seja necessário e por indicação do docente, 

durante as sessões síncronas (seja por vídeo, seja por voz) não devem 

estar presentes elementos externos à aula. 

 

4) Trabalho assíncrono 

O trabalho assíncrono pode decorrer fora do tempo da aula, com guião 

de tarefas determinadas pelo professor onde conste, nomeadamente, o 

prazo de cumprimento e o suporte no qual deva ser realizada. 

5) Horário semanal 

As aulas decorrem no horário semanal em vigor. 

6) Limitação de recurso a computador 

Por se verificar que grande parte ou mesmo a maioria dos alunos se 

encontra em casa juntamente com familiares que também podem 

necessitar de computadores ou porque a largura de banda da internet 

pode ser ou ficar limitada: 

https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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— aconselha-se que as sessões síncronas não tenham duração superior 

a 20 minutos, no caso do ensino básico, e a 30 minutos, no caso do 

ensino secundário; 

— dever-se-á evitar excesso de tarefas a realizar em suporte digital, 

devendo os professores partilhar os respetivos guiões de tarefas no 

separador “Ficheiros” da equipa Microsoft TEAMS do conselho de 

turma, por forma a promover coordenação para o efeito, com 

supervisão do diretor de turma; 

— dever-se-ão definir tarefas que também possam realizar-se via 

smartphone. 

 

7) Comunicação diretor de turma/encarregado de educação 

O contacto dos diretores de turma com os respetivos encarregados de 

educação é feito via correio eletrónico, através da conta 

Office365/aemealhada.pt do diretor de turma, sem prejuízo de recurso a 

outros meios em caso de necessidade, nomeadamente por motivos de 

ordem técnica ou conveniência de expedição. 

8) Sumários e assiduidade dos alunos 

Da atividade letiva em sessão síncrona é feito sumário no programa 

INOVAR/Alunos, com registo de presença dos alunos pelo professor. 

9) Assiduidade dos professores 

A assiduidade dos professores fica registada através do sumário das 

respetivas aulas no programa INOVAR/Alunos. 

10) Alunos sem meios tecnológicos 

a) A educadora, professor titular ou diretor de turma registarão os 

casos por si já identificados e outros que venham a surgir de alunos 

sem meios tecnológicos em formulário disponível AQUI. 

b) Compete aos coordenadores de escola, em articulação com a 

direção, diretor de turma e equipa de apoio tecnológico, analisar 

particularmente cada caso e procurar soluções adequadas. 

c) Na posse da informação referida em a) e considerando o que resulte 

de b), a direção estudará a possibilidade de instalar tablets funcionais e 

disponíveis na escola ou computadores das salas de informática em casa 

da criança/aluno, com prioridade aos mais necessitados, observadas as 

condições da residência e a disponibilidade de técnicos e de transporte 

para o efeito, a verificar junto de parceiros voluntários locais. 

d) Para os alunos sem internet, mas com computador ou em cuja 

residência se tenha conseguido instalar computador, a direção 

verificará, junto das editoras de manuais escolares adotados na escola, 

a possibilidade de as mesmas disponibilizarem os manuais digitais em 

pendrive usb ou cartão de memória. 

e) Para os casos de absoluta impossibilidade de instalação de 

computador na residência e inexistência de internet, dever-se-á 

verificar a possibilidade de comunicação de orientações de estudo e 

realização de tarefas via telemóvel (por voz ou sms) ou de 

intermediação por pessoa que possa recolher e entregar as mesmas 

na residência. 

https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z9CL8sZdxky0yZflp5rVhVXWb7xFBO9MtTEiz6KWE2xURVpOTEc0RjNSRktMTUZDR01JT1k2VEMxRy4u
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11) Alunos com medidas seletivas e/ou adicionais de apoio à inclusão 

a) Para os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais de apoio à 

inclusão, o docente da educação especial: 

— verifica a possibilidade de haver um mediador junto do aluno, ao 

qual possa, de forma síncrona e/ou assíncrona, transmitir 

instruções, dar orientações, sugestões para interação com o aluno; 

— remete à direção e à equipa multidisciplinar de apoio à inclusão 

propostas de soluções a apresentar ao centro de recursos para a 

inclusão; 

— inventaria capacidades na rede de entidades/instituições locais 

para apoio nas soluções a implementar; 

— define, com os professores respetivos, atividades a transmitir ao 

mediador e a realizar com/pelo aluno. 

b) Na medida em que os meios tecnológicos disponíveis por parte dos 

próprios o permitam, os assistentes afetos ao acompanhamento de 

alunos com medidas seletivas e/ou adicionais participam no 

acompanhamento à distância, em articulação e nos termos definidos 

com o docente de educação especial. 

12) Tutoria Ação1, Apoio tutorial específico e Tutorias 689  

No atual contexto e pelo risco agravado de situações de isolamento é 

ainda mais importante o papel do professor-tutor no acompanhamento 

aos respetivos alunos. 

a) O professor-tutor deverá priorizar, na sua ação: 

— boa compreensão, pelo aluno, dos procedimentos descritos no 

presente plano; 

— definir, com o aluno, horário de acompanhamento semanal regular 

e meio(s) de comunicação; 

— contactar com o encarregado de educação (ou adulto próximo do 

aluno) para possível capacitação no acompanhamento; 

— articular com o diretor de turma para mediação nas tarefas a 

definir pelos professores. 

b) Para desenvolvimento da sua ação com o aluno, o professor-tutor 

tem acesso às programações e guiões partilhados em TEAMS do 

conselho de turma. 

 

 

III. Atividade não letiva não presencial 
 

Os docentes desenvolvem a respetiva atividade não letiva não 

presencial em horário flexível semanal, devendo registar breve sumário 

no programa INOVAR/Alunos. 

 

IV. Apoio psicológico 
 

1) Para ajudar a compreender, atender, ouvir, dar orientações a alunos e 

famílias será criado um microsite AEMealhada/digital/A Psicologia ajuda, 

com orientações, sugestões, recursos WEB, visando temas como bem-

https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
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estar, estilo de vida em casa, ansiedade, etc., do qual constarão 

formulário dedicado para contacto e endereço de correio eletrónico dos 

psicólogos do Agrupamento. 

2). Para ação proativa dos psicólogos, os diretores de turma e 

professores-tutores deverão comunicar eventuais situações que careçam 

de intervenção externa, nomeadamente por risco de isolamento, dando 

conhecimento ao coordenador/responsável de escola/jardim de infância. 

 

V. Pessoal não docente 
 

1) Na medida em que os meios tecnológicos disponíveis por parte dos 

próprios o permitam, os assistentes afetos ao acompanhamento de 

alunos com medidas seletivas e/ou adicionais participam no 

acompanhamento à distância, em articulação e nos termos definidos com 

o docente de educação especial. 

2) Para acompanhamento de outras situações especiais de alunos, 

nomeadamente risco de isolamento, os diretores de turma poderão, em 

articulação com a direção e/ou coordenador/responsável de 

escola/jardim de infância, propor a afetação de assistente operacional 

com perfil para acompanhamento dos mesmos. 

3) Durante o período em que se encontre em vigor o presente plano e a 

agendar oportunamente, realizar-se-á formação online sobre utilização 

de Office365 e de TEAMS para os assistentes e técnicos. 

4) No sítio AEMealhada/digital serão inventariados recursos 

disponíveis na WEB para autoformação no âmbito das respetivas 

funções, nomeadamente saúde e segurança no trabalho, atendimento, 

gestão de conflitos, e outros. 

 

 

 

VI. Acompanhamento e monitorização 
 

1) Competência 

Compete à equipa de apoio tecnológico o acompanhamento e 

monitorização de implementação do presente plano, a realizar através 

de questionários online dirigidos aos destinatários (alunos ou 

encarregados de educação [no caso das crianças e alunos mais novos], 

docentes, assistentes e técnicos) e disponíveis nas seguintes 

hiperligações: 

— alunos e encarregados de educação; 

— docentes; 

— assistentes e técnicos. 

2) Parâmetros de qualidade a monitorizar: 
— grau de satisfação dos docentes; 

— grau de satisfação dos alunos ou dos pais/encarregados de educação; 

— qualidade do feedback aos alunos, visando as aprendizagens; 

— grau de satisfação dos assistentes e técnicos. 

https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhada-digital
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3) Parâmetros de quantidade a monitorizar: 
— taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores; 

— n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho 

elaborado; 

— disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

— apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

— mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à 

internet em casa; 

— formação para assistentes e técnicos. 

4) Processo e periodicidade de recolha de dados para monitorização 

A recolha de dados referentes aos parâmetros descritos em 2) e 3) faz-se 

uma vez a meio do decurso do 3.º período letivo e uma outra após termo 

das atividades letivas, em formulário disponível infra, sendo os dados 

analisados nos cinco dias seguintes: 

— alunos e encarregados de educação; 

— docentes; 

— assistentes e técnicos.  

 

 

VII. Informação adicional 
 

– AEMEalhada/digital 

– Sítio DGE de Apoio às Escolas  

– 10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco   

– OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online 

collaboration, 23 de março de 2020  

– meDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI 

– Microsoft Office 

– Microsoft Office/TEAMS 

 

Foram consultados os Coordenadores/Responsáveis 

de Escola/Jardim de Infância, com parecer favorável. 

Foi consultado o Conselho Pedagógico, que emitiu parecer favorável. 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 16.abr.2020. 

 

O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 

 

https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhada-digital
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0-KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis
https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_120_120544-8ksud7oaj2.pdf
https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_120_120544-8ksud7oaj2.pdf
https://www.slideshare.net/ANPRIAssocNProfInfor/missao-estratgia-digital-da-escola-230729418?fbclid=IwAR1bX7UE-VO9_-aTYJQzP9T6izKcH9Fcm7jOU8ETVRyMdcj9vB2PymXDYMY
https://support.office.com/pt-PT
https://support.office.com/pt-pt/teams
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