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1. Enquadramento 

É mesmo verdade. A Escola mudou-se para a casa de cada um de nós! Aliás, tudo 

mudou para nossa casa! 

É neste quadro de alterações pessoais, sociais e profissionais que temos de nos 

concentrar para perceber com exatidão aquilo que nos está a acontecer. E, se nas 

duas últimas semanas todos quisemos fazer muito pelos nossos alunos, este hiato 

que nos proporciona a interrupção da Páscoa, convida-nos a fazer melhor, ou seja, 

mais do que cada um fazer muito, importa que concertadamente cada um de nós 

faça melhor! 

Muitos têm sido os fóruns, as diretivas, as orientações, enfim, todos estamos a tentar 

dominar algo que nunca a humanidade enfrentou e por isso, cabe-nos a nós esta 

missão de encontrar o melhor caminho para continuar a guiar os nossos alunos. É 

certo que estamos distantes, mas esta distância pode ser encurtada através de 

estratégias e metodologias capazes de nos manter unidos e próximos. 

Em momentos de grande constrangimento, surgem também oportunidades, de 

reflexão, de adequação, de pensar diferente, de sair da caixa. Note-se que, aqueles 

que anteciparam o thinking outside the box, conseguem mais facilmente reagir às 

adversidades de uma alteração radical de rotinas profissionais, sociais, pessoais e 

familiares. 

Hoje temos de ser mais polivalentes e muito mais organizados, pois no mesmo 

espaço físico somos professores/alunos, pais/filhos, marido/mulher, dono(a) de casa, 

cuidadores e tudo isto num só espaço.  

Recriar, repensar, reconstruir, renovar, reorganizar, reestruturar, resistir, é a missão de 

todos nós que, com resiliência continuaremos a fazer acontecer ESCOLA! 

Manter os alunos ligados à escola, motivados para a consolidação das aprendizagens 

e preparados para novos desafios, será o nosso grande objetivo neste 3.º período, 

que se pretende efetivo e eficaz.   

 

2. Princípios Gerais do Plano de Ação 

Alicerçando estes princípios no roteiro que o Ministério da Educação disponibilizou às 

escolas, é fundamental que não esqueçamos os constrangimentos que este processo 

encerra. Para além dos alunos que não têm acesso a equipamentos informáticos e/ou 

à internet e que partilham equipamentos em casa com os pais que estão em 

teletrabalho e com os irmãos em idade escolar, temos a barreira da distância e da 

motivação. Acresce, alguns docentes que, por motivos diversos, têm também 

limitações e constrangimento no acesso a estes equipamentos. 

Se em relação à privação de meios, a tutela e a escola têm de tentar encontrar 

soluções, que passam pela disponibilização de eventual equipamento que possa ser 

transferido da escola para casa dos alunos, da disponibilização de internet ou 

aumento do plafond de dados para o telemóvel/tablet, até ao circuito de fazer chegar 

materiais (físicos) à casa dos alunos, todos temos de concertar esforços para que 

nenhum aluno fique para trás e, consequentemente, todos tenham a oportunidade de 

continuar a aprender e manter clara a ideia de que “apenas” transportaram a 

escola para sua casa! 
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3. O Projeto Educativo (PE) à luz da ECCN 

Sendo o PE um documento central, estruturante e orientador da escola, a nossa 

(nova) ação não se pode desviar dos princípios que norteiam a sua vida/a norteiam. 

Neste contexto, tendo como referência a ECCN, o projeto educativo da ESAG tem de 

continuar a ser perfilhado. 

Assim, em cada uma das áreas de intervenção, a ESAG irá continuar a orientar a sua 

ação de acordo com os princípios inscritos no PE, que se adequam quase na sua 

totalidade à metodologia de ECCN. No quadro seguinte, apontam-se os princípios 

que pautarão a nossa ação: 

 

Área de Intervenção Princípios orientadores inscritos  

Promover o Sucesso 

Educativo de todos os 

alunos 

Promover uma cultura de exigência e responsabilização; 

Promover metodologias de ensino e aprendizagem 

adequadas a processos de ensino diferenciados e à 

natureza individual de todos os alunos, utilizando 

métodos e estratégias motivadoras e inovadoras que 

tenham como referência central a capacidade, interesses 

e o ritmo de aprendizagem dos alunos; 

Valorizar os hábitos de leitura e de investigação 

individual e em grupo, a recolha seletiva de informação e 

o desenvolvimento de atitudes de reflexão e de discussão 

crítica de resultados. 

Desenvolver a interação 

Escola-Meio 

Preservar os valores identitários da Escola;  

Promover a imagem da Escola junto da comunidade;  

Desenvolver o sentimento de pertença a uma 

comunidade cultural e linguística;  

Envolver todos os intervenientes da comunidade escolar, 

particularmente os Encarregados de Educação, nos 

processos de vitalidade da escola;  

Formar cidadãos conscientes, responsáveis e 

participativos, no exercício pleno da sua cidadania ativa 

numa sociedade democrática. 

Incentivar a formação 

dos agentes educativos 

Promover a formação de acordo com as necessidades 

diagnosticadas; 

Fomentar a formação e a autoformação de todos os 

elementos pertencentes à comunidade escolar; 

Otimizar e alargar o uso das TIC nas práticas pedagógicas 

e no apoio ao ensino. 

Melhorar a organização e 

gestão da escola 

Adotar estilos de liderança democráticos e participados;  

Rentabilizar recursos humanos e materiais;  

Otimizar os sistemas de gestão organizacional; 

Otimizar os canais comunicacionais e a circulação da 
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informação; 

Otimizar os processos de autoavaliação e monitorização 

de processos e serviços; 

Promover a melhoria tecnológica e a modernização 

administrativa; 

Promover melhorias no desempenho dos serviços 

técnicos de apoio à gestão administrativa, pedagógica e 

outros. 

Promover os valores da 

Cidadania, Humanismo e 

Voluntariado 

Consciencializar para a relação direta entre direitos e 

deveres inerentes ao exercício da cidadania; 

Promover a formação de cidadãos autónomos e livres; 

Educar para a tolerância e o respeito pelo Outro e por si 

próprio; 

Promover a criatividade e o espírito de iniciativa; 

Promover a participação ativa dos alunos na “vida” da 

Escola; 

Apoiar e participar em ações de solidariedade e 

voluntariado. 

Promover e incentivar a 

adoção de práticas 

pedagógicas inovadoras 

Incentivar a reflexão e discussão no decurso das aulas; 

Proporcionar aulas com cariz experimental; 

Rentabilizar recursos humanos e materiais para práticas 

pedagógicas inovadoras; 

Incentivar o uso das novas tecnologias como meio de 

ensino e de aprendizagem; 

Convidar personalidades para abordagem de temáticas 

específicas. 

 

4. Definição de Responsabilidades e sua Interação 

Diretor e Equipa Diretiva Estar em total sintonia com a tutela e 

organismos institucionais; 

Interagir com os diretores/equipa diretiva no 

sentido da partilha e da adoção de boas 

práticas; 

Estabelecer parcerias com organismos que 

poderão contribuir para minimizar os impactos 

negativos desta situação; 

Motivar e incentivar todos os agentes 

educativos (pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de educação) para o bom 

funcionamento da ECCN; 

Orientar o pessoal docente e não docente no 

exercício eficaz das suas atribuições, mantendo-

os informados de todas as diretivas emanadas 
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decorrentes desta situação; 

Estar disponível para dar resposta a todas as 

solicitações decorrentes do exercício docente ou 

dos serviços; 

Disponibilizar oportunidades de formação para 

aumentar as capacidades do pessoal docente no 

que a recursos de ensino à distância e 

teletrabalho diz respeito. 

Conselho Pedagógico Continuar a ser o barómetro das ações 

pedagógicas e de avaliação neste quadro de 

ECCN; 

Reunir ordinariamente e promover reuniões 

extraordinárias sempre que tal se justifique. 

Coordenadores de Departamento 

Subcoordenadores de Área 

Disciplinar 

Concertar as ações pedagógicas e as estratégias 

de ensino para que cada um dos professores, 

em sede de CT, possa adequar a sua intervenção 

de acordo com o estabelecido em AD. 

Coordenadores dos Diretores de 

Turma 

Orientar os DT no sentido da criação de uma 

estratégia de ação transversal na gestão de cada 

um dos CT, estando disponíveis para ajudar na 

resolução de problemas. 

Diretores de Turma Organizar, coordenar e acompanhar a ação dos 

professores que compõem a sua DT. 

Assegurar a comunicação com os alunos e EE. 

Sempre que detetadas situações-problema o DT 

deverá tentar encontrar soluções e informar os 

coordenadores dos DT e a Direção.  

Conselhos de Turma Concertar estratégias, metodologias, materiais e 

ferramentas no sentido de uma intervenção 

coletiva. 

Sempre que possível, privilegiar a abordagem 

interdisciplinar e a metodologia de projeto, 

nomeadamente nas disciplinas não sujeitas a 

avaliação externa; 

Adequar a intervenção semanal com os alunos, 

planeando as interações síncronas, definindo 

prazos adequados, em função do número e da 

complexidade, para a realização de propostas de 

trabalho assíncronas.  

Professores Manter os alunos ligados à disciplina que o 

professor leciona e ao seu objeto de 

aprendizagem, através da promoção de 

momentos síncronos e assíncronos, 

consolidando conhecimentos e promovendo, 
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sempre que possível, novos desafios tendentes à 

apropriação de novas aprendizagens, apelando à 

criatividade e espírito crítico dos seus alunos. 

Professora Bibliotecária Proporcionar uma biblioteca digital; 

Incentivar à leitura através da apresentação 

semanal de propostas de obras a alunos, 

professores e EE; 

Promover ações lúdicas relacionadas com o 

exercício da leitura; 

Incentivar à participação da comunidade escolar 

em atividades/eventos no âmbito das RBE à 

distância; 

Sugerir a utilização de sites nos quais se possa 

aceder /para aceder gratuitamente a 

obras/livros. 

Professores do Ensino Especial Assegurar o contacto com os alunos que 

apoiavam presencialmente; 

Manter o contacto com as famílias destes 

alunos, no sentido de ajudar a encontrar 

estratégias e metodologias de trabalho entre 

aluno e família; 

Manter a parceria com os técnicos que exerciam 

a sua ação na ESAG no sentido de potenciarem 

o apoio descrito nas ações anteriores. 

Serviço de SPO Prestar aconselhamento/consultoria a Pais/EE e 

Docentes; 

Apoiar a situações de maior vulnerabilidade 

psicológica; 

Promover a Orientação de Carreira à distância, 

com disseminação de ferramentas para a 

exploração vocacional e divulgação de oferta 

educativa e formativa; 

Promover o bem-estar emocional dos alunos e a 

confiança no futuro através da partilha de 

estratégias de gestão de stress e da ansiedade; 

Articular com parceiros da comunidade. 

 

EMAEI Reunir com a regularidade necessária para dar 

continuidade à análise/sinalização dos casos 

identificados; 

Emitir orientações para os DT acerca das 
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medidas a adotar no âmbito da potenciação das 

aprendizagens. 

Coordenadora de Projetos Coordenar e incentivar ao desenvolvimento de 

projetos exequíveis online; 

Aferir, com todos os responsáveis de projetos, 

de que forma poderão criar desafios e 

acrescentar valor ao ECCN. 

Responsável de Projeto Verificar a oportunidade de continuar a 

desenvolver o projeto que coordena junto dos 

alunos; 

Ponderar alternativas de trabalho com recurso a 

ferramentas e materiais digitais. 

Assistentes Técnicos Assegurar todo o funcionamento administrativo 

de apoio aos alunos e às famílias; 

Manter organizados os processos de alunos e 

professores; 

Assegurar a gestão do pessoal docente e não 

docente; 

Assegurar o cumprimento de compromissos no 

que a pagamentos de serviços e a fornecedores 

diz respeito; 

Assegurar a gestão administrativa e a prestação 

de contas. 

Assistentes Operacionais Assegurar a vigilância e manutenção de espaços; 

Assegurar o atendimento telefónico; 

Assegurar o controlo de acessos ao interior do 

espaço escolar. 

 

5. EECN – Princípios Orientadores 

São oito os princípios que norteiam a ação deste plano estratégico, no sentido de o 

tornar mais adequado no seu propósito primordial – potenciar o sucesso educativo dos 

alunos. 

 

5.1. Estruturação de Mudança 

Através de um questionário (Forms) aplicado a professores, alunos e EE, a ESAG 

adequou a sua estratégia numa lógica sinérgica, atendendo aos aspetos focados 

como constrangimentos, potenciando as mais-valias e construindo um quadro 

melhorado com base nas sugestões apresentadas por todos os intervenientes. 

Neste âmbito, manter-se-á uma lógica de partilha com todos os agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas dos concelhos de Vila Nova de Gaia e Espinho, no 

sentido de implementação de boas-práticas e de ajuda à desconstrução e resolução 

de problemas. 
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Neste paradigma de ECCN, urge agora proporcionar uma gestão mais próxima e 

atuante, que será conseguida valorizando as lideranças intermédias e as estruturas de 

gestão pedagógica. 

 

5.2. Estrutura Comunicacional 

Na sequência da antecipação deste cenário de ECCN, a ESAG, na semana que 

culminou com o encerramento das escolas, promoveu interações (reuniões de área 

disciplinar) com o objetivo de planificar atividades à distância. 

Além disso, mantendo o canal comunicacional entre a escola e a família através do 

DT, todo o sistema se encontra potencialmente ligado. 

Mais recentemente, os DT, em complementaridade ao Forms aplicado a alunos e EE, 

recolheram informação acerca dos constrangimentos no que diz respeito a 

equipamento informático e acesso à internet. 

Neste contexto, a estrutura comunicacional geral será a seguinte, não muito diferente 

da existente, e cujas competências constam do quadro de responsabilidades 

constante apresentado nas páginas anteriores: 

 

 

A comunicação efetua-se através de: 

 email institucional, telemóvel e videoconferência: 

o Diretor e Equipa Diretiva; 

o Conselho Pedagógico; 

o Departamentos e Áreas Disciplinares; 

o EMAEI; 

o SPO; 

o Conselhos de Diretores de Turma; 

DIREÇÃO 

Equipa Diretiva 

Departamentos 

Áreas Disciplinares 

Conselho Pedagógico Coordenadores dos DT 

DT 

Professores Professores Encarregados de 

Educação 

Alunos Alunos Alunos 

EMAEI SPO 
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o Conselhos de Turma; 

o Entre docentes; 

o Entre docentes e alunos. 

 email institucional, ou telemóvel ou presencial: 

o Diretor e Assistentes Técnicos; 

o Diretor e Assistentes Operacionais. 

 

5.3. Modelo de ECCN 

Cada conselho de turma, em reunião especialmente destinada para o efeito, definirá 

até a primeira semana de maio (altura em que conhecerá mais pormenores acerca da 

evolução deste processo) de acordo com o perfil da turma e particularidade dos 

alunos: 

 a mancha horária semanal; 

 a adaptação da carga horária semanal de cada disciplina; 

 as matérias/conteúdos a abordar e os objetivos a atingir por cada disciplina; 

 a definição do tempo de intervalo entre cada tarefa proposta; 

 o limite temporal na execução das tarefas de cada uma das disciplinas; 

 a metodologia de projeto e da construção de DACs, sempre que se afigure 

possível. 

 

5.4. Colaboração e articulação vertical e transversal 

Promover frequentes encontros entre: 

 Diretor e Equipa Diretiva; 

 Diretor e Coordenadores e Subcoordenadores; 

 Conselho Pedagógico; 

 Conselho de Diretores de Turma; 

 SPO e Diretores de Turma; 

 EMAEI e Diretores de Turma; 

 Conselhos de Turma e Diretores de Turma; 

 Subcoordenadores de Área Disciplinar e Docentes; 

 Professores do Ensino Especial e Docentes; 

 Docentes entre si. 

O objetivo será promover partilha, a entreajuda e a articulação na consecução dos 

objetivos que se preconizou atingir. 

Além do exposto, estará uma equipa de professores disponível para ajudar na 

resolução de alguns problemas relacionados com as ferramentas tecnológicas e a 

quem professores, alunos e encarregados de educação poderão recorrer: 

 Francisco Veiga (franciscoveiga@esagarrett.com.pt) 

 João Gomes (joaogomes@esagarrett.com.pt) 

 Cornélia Castro (corneliacastro@esagarrett.com.pt) 

mailto:corneliacastro@esagarrett.com.pt
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5.5. Metodologias de ECCN 

A adoção de interações síncronas e assíncronas deverá ser assegurada e construída 

numa lógica que fomente a filiação e a motivação para a adesão às atividades 

promovidas. 

Recomenda-se que a interação síncrona ocorra uma a duas vezes por semana, no 

máximo, nas disciplinas de maior carga horária e de uma interação para as restantes. 

Com esta intervenção, pretende-se que o aluno mantenha a relação empática com o 

professor e com a turma e virtualmente ligado à escola, conservando desta forma o 

sentido de pertença à turma.  

A interação síncrona servirá também para discutir temáticas, para tirar dúvidas, para 

partilhar experiências na 1.ª pessoa e para pequenas apresentações orais, por 

exemplo. 

A interação assíncrona, tem como objetivo manter o relacionamento com as matérias 

e com o professor, através de interações e feedbacks vários, materializando-se aqui a 

avaliação formativa a todo o tempo. É através desta interação que se poderá 

desenvolver o trabalho autónomo e o sentido de responsabilidade, levando o aluno a 

uma autorreflexão permanente sobre a sua própria dinâmica participativa. Além disso 

poderá desenvolver nos alunos a noção de autogestão de tempo e de tarefas, 

fundamental para que consiga fazer uma gestão equilibrada e eficaz. 

Em relação à solicitação de novos desafios e novas aprendizagens, estes terão que 

necessariamente acontecer, sendo que para que tal terá que ser feito a montante um 

trabalho de filiação e participação nas dinâmicas da ECCN, tendo como parceiros 

ativos e fundamentais, neste processo de ligação do aluno à escola, os Encarregados 

de Educação. De referir que proporcionar novas aprendizagens poderá ser um fator 

de motivação (acrescido) dos alunos à presença e participação nas atividades pelo 

fator novidade que tal proporciona. Contudo, cada CT e cada professor deverá ter em 

consideração que a quantidade e qualidade das novas aprendizagens transmitidas 

neste sistema de ECCN terá de ser adequada ao contexto e à realidade.  

Neste contexto, é de fulcral importância que se oriente o aluno em relação ao que vai 

aprender, como vai aprender, com que recursos e materiais, que fontes de pesquisa 

pode usar e como vamos avaliar. Recomenda-se aos professores a planificação de 

sequências estruturadas de situações/tarefas diversificadas de aprendizagem. Estas 

sequências devem promover a flexibilidade temporal na execução das tarefas, não 

obrigatoriamente confinadas aos tempos definidos nos horários, procurando atender 

a diferentes ritmos de aprendizagem e às diferentes condições de acesso (tecnológico 

e temporal) dos alunos e suas famílias. Este modo de planificar e de encarar o 

acompanhamento aos alunos, para além de tirar partido das vantagens da 

comunicação assíncrona e dos recursos disponibilizados pelas plataformas de ensino 

à distância escolhidas, permitirá a todos gerir melhor a pressão provocada por 

situações constantes de feedback ou resposta imediatos. Deve ainda considerar-se o 

gradualismo nos conteúdos disponibilizados aos alunos, não se devendo ceder à 

tentação de apresentar tudo de uma vez. O contexto de emergência em que atuamos, 
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significativamente diferente da lecionação em aulas presenciais, tem que ser 

considerado na planificação do número, extensão e aprofundamento dos temas 

abordados.  

Importa também definir um horário para cada uma das turmas, não tendo que 

necessariamente serem todos iguais e organizados da mesma forma e com a mesma 

carga horária. 

A título de exemplo, apresenta-se a organização de dois dias semanais, numa turma 

na qual se reduziu o horário só para o turno da manhã (subtraindo as tardes) que, 

não estando certo nem errado, se consubstancia numa das várias possibilidades de 

abordagem. De referir que para se eliminar as tardes, todas as disciplinas do currículo 

tinham pelo menos uma intervenção (aula) de manhã na sua mancha horária original. 

Nada impede que um CT defina que só vai interagir x dias por semana, sendo certo 

que nenhuma disciplina poderá ficar sem intervenção efetiva junto dos alunos.  

Passando à explicitação do exemplo: 

2ªF – Interações Síncronas 

8:15 Matemática Tirar dúvidas sobre xxx 

9:15 Inglês QUIZ sobre yyy 

10:20 História Discussão sobre o tema yyy 

11:20 CN Transmissão de novas aprendizagens 

12:20 
EF Proposta de exercitação (p.e, interação 

comandada)… 

   3ªF – Interações Assíncronas 

8:15 Geografia Fórum de análise crítica acerca do tema yyy 

9:15 

FQ Depois de terem visto o vídeo do youtube sobre a 

experiência X, envia o relatório até ao dia (concertar no 

CT). 

10:20 
EV Realizar desenho ou reportagem digital até ao dia 

(concertar no CT) sobre o tema yyy 

11:20 
TIC Realizar um doc. Word sobre o tema yyy numa página 

com a seguinte formação… 

12:20 Português Composição sobre o tema yyy 

 

No exemplo anterior, dos 2 dias de trabalho, o CT concertou que: 

 Na 2ªF, o Inglês faz um QUIZ sobre o tema de discussão de História; 

 O mesmo tema foi discutido em fórum na Geografia; 
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 Tema esse que serviu de base à composição pedida pelo Português, ilustrado 

pelo trabalho solicitado pela E.V. e formatado segundo as indicações do prof. 

de TIC! 

E, aquilo que seria “brincar” às disciplinas, pode ser interdisciplinaridade, ou na 

linguagem atual, pode ser um DAC (Inglês, História, EV, TIC e Português)!!! 

 

5.6. Meios Tecnológicos de ECCN disponíveis 

Cada CT funcionará com a mesma plataforma de videoconferência, que servirá também de 

plataforma para interação síncrona. A plataforma eleita, pela sua funcionalidade e polivalência 

foi a Zoom. 

Como plataforma de alocação de conteúdos e trabalhos, calendarização, fórum de 

discussão, emissão de feedback, etc, ou seja, que servirá de base às interações 

assíncronas, cada CT elegerá uma (máximo duas) de entre aquelas que são as mais 

utilizadas na escola, nomeadamente, a Classroom da Google, o Edmodo e o Moodle. 

Sem prejuízo, cada CT e cada professor poderá continuar a fazer apelo às várias 

ferramentas de interação, como seja o Padlet, Kahoot, Menti, entre outras, para 

desenvolver tarefas de consolidação e/ou novas aprendizagens. 

Contudo, sabendo da existência de professores ainda com alguma resistência e 

handicap no que ao uso de novas tecnologias diz respeito, não irá ser impedido o 

recurso ao email. 

Para aqueles alunos aos quais a escola não conseguir solucionar o acesso a estes 

equipamentos e ferramentas, desenvolveremos um sistema de entrega e recolha, em 

suporte físico, das matérias a promover e desenvolver. 

 

5.7. Comunidade Escolar “IN”e “ON” 

Ter a comunidade escolar IN e ON, implica que cuidemos uns aos outros e que 

percebamos a importância de não estarmos sós. Neste contexto, implicar as famílias 

no acompanhamento e motivação dos seus educandos, é um fator que nos parece 

determinante nesta ação de ECCN. 

Começando pelos professores, é fundamental que o espírito de entreajuda dos 

professores de uma mesma AD e de um mesmo CT, seja efetivo e que cada um “se 

mostre e se deixe mostrar ao outro”. Para que esta situação seja concretizada, o 

papel do Coordenador de Departamento/Subcoordenador de AD e do DT, 

respetivamente, são determinantes no acompanhamento, orientação e 

aconselhamento na ação de todos os seus pares. 

Quanto aos alunos, é importante que os mantenhamos ligados à escola, às disciplinas 

e às aprendizagens. Para tal, é necessário que professores per si e o DT a todo o 

tempo, desempenhem uma função de congregadores de esforços no sentido de 

manter a equipa (professor e todos os alunos) unida. Para manter o sentido de 

pertença, são também fundamentais vários fatores, como a promoção de interações 

síncronas, em que nos possamos todos ver, em comunidade, como também a 

proposta de tarefas que levem os alunos a interagir uns com os outros, como, por 
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exemplo, solicitar a realização de atividades que envolvam a participação de um 

grupo com mais ou menos alunos. 

Numa perspetiva proativa e preventiva, é importante que o DT dedique particular 

atenção às situações de maior vulnerabilidade, e em estreita articulação com a 

Psicóloga (SPO) da escola possam aconselhar, sugerir e identificar caminhos positivos 

e de permanência no grupo. 

 

5.8. Monitorização do Processo de ECCN 

Esta monitorização ficará a cargo da Equipa Diretiva e do Diretor que, 

frequentemente, recolherá dados junto dos DT, que por sua vez receberão o feedback 

dos professores. 

Mantendo a metodologia já utilizada, a recolha de dados será realizada com recurso a 

um Forms especificamente construído para o efeito, recolhendo informações 

quinzenais relativas a: 

 

Professores: 

Adesão dos alunos às interações/atividades (0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%); 

Feedback do trabalho desenvolvido pelos alunos (Medíocre; Suficiente; Bom); 

Grau de satisfação acerca do trabalho desenvolvido (Medíocre; Suficiente; Bom); 

Grau de cumprimento do planeado (50-75%; 76-100%); 

Sugestões de melhoria. 

 

Alunos: 

Adesão às interações/atividades (0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%); 

Feedback do trabalho desenvolvido (Medíocre; Suficiente; Bom); 

Grau de satisfação acerca do trabalho desenvolvido (Medíocre; Suficiente; Bom); 

Grau de cumprimento das tarefas propostas (50-75%; 76-100%); 

Sugestões de melhoria. 

 

Encarregados de Educação: 

Adesão dos seus educandos às interações/atividades (0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-

100%); 

Feedback do trabalho desenvolvido pelos seus educandos (Medíocre; Suficiente; 

Bom); 

Grau de satisfação acerca do trabalho desenvolvido (Medíocre; Suficiente; Bom); 

Acompanhamento das tarefas escolares do seu educando (entre 50-75%; entre 76-

100%); 

Sugestões de melhoria. 

Entretanto, a todo o tempo, qualquer situação identificada como vulnerável pelos 

professores (por exemplo, ausência de alunos nas interações ou informações acerca 

de dificuldades económicas ou conflitos familiares), deverá ser imediatamente 

comunicada ao DT, que interagirá com o Diretor, a Equipa Diretiva e a Psicóloga no 

sentido de uma ação imediata e assertiva. 
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6. Informação Complementar (útil): 

Sendo certo que a informação existe em abundância, mas não sistematizada, 

apresentam-se algumas das ferramentas que a ESAG irá usar na interação professor-

alunos e outras que, eventualmente, possam vir a ser utilizadas: 

Ferramenta Descrição Endereço 

Zoom 

É um aplicativo de videoconferência que 

oferece qualidade de vídeo, áudio e 

compartilhamento de tela por múltiplos 

participantes (contempla a dimensão de 

uma turma), podendo ser utilizado nos 

diversos sistemas operativos. 

https://www.youtube.com
/watch?v=S7GcvL5Pd48 

Classroom da 

Google 

É um sistema de gestão de conteúdos que 

procura simplificar a criação, a distribuição 

e a avaliação de trabalhos, a gestão de 

uma turma e a organização de tarefas. 

https://www.youtube.com
/watch?v=1YNvA5XdT9g 

Edmodo 

É uma (tecnologia educacional que 

oferece) uma plataforma de comunicação, 

colaboração e treino entre professores e 

alunos, permitindo que os professores 

compartilhem conteúdos, distribuam 

questionários, tarefas e façam a gestão da 

comunicação com alunos, colegas e pais. 

https://www.youtube.com
/watch?v=Ce6HK_xvrGc 

Moodle 

É um software de apoio à aprendizagem 

em ambiente virtual. Integra um sistema 

de gestão da aprendizagem em trabalho 

colaborativo. 

https://www.youtube.com/

watch?v=3Ru5c4RIpFs 

Padlet 

Wakelet 

É uma aplicação web que permite a criação 

de um mural ou quadro virtual dinâmico e 

interativo para registar, guardar e partilhar 

conteúdos multimédia. Pode ser usado 

para ensinar conteúdos curriculares 

específicos, construir murais de avisos, 

marcar favoritos, gerir e registar resultados 

de discussões, brainstorming, fazer 

anotações, planear eventos, fazer listas, 

assistir a vídeos, recolher feedback de 

atividades, etc. 

https://www.youtube.com
/watch?v=2ETmpoSeMaM 

https://www.youtube.com
/watch?v=C5vm_Zs3dI4 

Kahoot 

Quizizz 

É um aplicativo que, assumindo a forma de 

QUIZ, permite a realização de testes de 

escolha múltipla que permitem estar num 

ambiente de aprendizagem através da 

gamificação.  

https://www.youtube.com/

watch?v=R90XIf2FhNc 

https://www.youtube.com
/watch?v=bz0fB4u9uF8 

https://www.youtube.com/watch?v=S7GcvL5Pd48
https://www.youtube.com/watch?v=S7GcvL5Pd48
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
https://www.youtube.com/watch?v=1YNvA5XdT9g
https://www.youtube.com/watch?v=1YNvA5XdT9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Educational_technology&usg=ALkJrhj1qqqoJfS3BbIxbQkb_tZ83SmTcg
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6HK_xvrGc
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6HK_xvrGc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://www.youtube.com/watch?v=3Ru5c4RIpFs
https://www.youtube.com/watch?v=3Ru5c4RIpFs
https://www.youtube.com/watch?v=2ETmpoSeMaM
https://www.youtube.com/watch?v=2ETmpoSeMaM
https://www.youtube.com/watch?v=C5vm_Zs3dI4
https://www.youtube.com/watch?v=C5vm_Zs3dI4
https://www.youtube.com/watch?v=R90XIf2FhNc
https://www.youtube.com/watch?v=R90XIf2FhNc
https://www.youtube.com/watch?v=bz0fB4u9uF8
https://www.youtube.com/watch?v=bz0fB4u9uF8
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Coordenador da Equipa de Apoio às Tecnologias de Informação e Comunicação – Francisco 

Veiga (francisco Veiga@esagarrett.com.pt) 

 

Endereços úteis: 

Apoio às escolas: 
https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 
 
10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco : 
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706691?fbclid=IwAR2dhXPEMN0-
KW_BERqkgK5ytpWmoOcQTIxF0pKU9fhfwE3XNYfvyAeaiis 
 
OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration, 23 de março de 
2020: 
https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_120_120544-8ksud7oaj2.pdf 
 
meDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI: 
https://www.slideshare.net/ANPRIAssocNProfInfor/missao-estratgia-digital-da-escola-
230729418?fbclid=IwAR1bX7UE-VO9_-aTYJQzP9T6izKcH9Fcm7jOU8ETVRyMdcj9vB2PymXDYMY 

 
Direção-Geral da Educação: 

https://www.dge.mec.pt/ 
 

 

 

 

 

 

ESAG, abril de 2020 
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