Plano de E@D

Technology will not replace great teachers but
technology in the hands of great teachers can be
transformational.
George Couros

Introdução
A elaboração deste Plano de E@D tem como base a experiência de duas semanas de
implementação de aulas online, após a decisão de fecho das escolas no dia 16/03 como resposta à
pandemia COVID-19.
Foi necessário transformar o ensino presencial de 19 turmas para plataformas online. O espírito de
entrajuda, o empenho e a dedicação de todos os docentes permitiu que esta experiência fosse um
sucesso. Ao longo das semanas tivemos de enfrentar e resolver uma multiplicidade de problemas
dos alunos, da plataforma, dos professores, mas conseguimos uma enorme adesão de todos.
Ganhámos um primeiro desafio que foi o envolvimento da comunidade.
Tal como afirma o professor Marco Bento no Público

Este já era o momento de redefinição do que era ser professor, ser aluno e ser escola.
Porém, esta pandemia veio apenas acelerar uma migração que estava a ser feita a espaços.
Também é chegado o momento em que cada professor, com as suas condições, melhores,
piores ou inexistentes, se vão ter de reinventar e desenhar, com a criatividade que
caracteriza o professor português, novas formas de ensinar e aprender. Estão todos os
professores “covidados” a reinventar-se!

Mensagens dos
encarregados de
educação:
Agradeço a
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o empenho que
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esta situação.
Para além de os
jovens
aprenderem e
continuarem
ocupados, é
também
importante que
todos possamos
aprender que
perante as
adversidades há
sempre uma ou
mais opções a
seguir. Quero
acreditar que no
fim desta fase
todos vamos sair
enriquecidos
como seres
humanos e
provavelmente
com mais
ferramentas do
que as que temos
atualmente.
Desejo que todos
consigamos ter
Paz para lidar com
esta situação e
que com ela
possamos
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Avaliação da experiência anterior
Efetuámos questionários a alunos, professores e encarregados de educação para avaliar as duas
semanas de aulas. Pensámos em indicadores de qualidade e quantidade para tentar encontrar
pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria.
Relativamente aos docentes, destacam-se como pontos fortes a resposta rápida da escola para a
transição do modelo presencial para o E@D, o papel essencial do CTI (Centro de Tecnologias da
Informação) na resolução de problemas e apoio aos docentes, assim como o trabalho em equipa
entre os docentes.

aprender a sermos
melhores.
É nestes
momentos que
percebemos a
importância das
coisas...
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Opinião dos
Docentes:
Quanto aos aspetos a melhorar, os docentes apresentaram as seguintes questões:
A rapidez com que a
escola respondeu a
esta nova realidade.
A interajuda sempre
presente com
humor e carinho
necessários para
enfrentarmos algo
completamente
novo, pelo menos a
esta escala.
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Quanto a sugestões, os docentes propõem algumas soluções para colmatar os pontos fracos (ver
anexo). Contudo, considerou-se que

O INETE como equipa fez um excelente trabalho nestes quinze dias. Deu um
salto tecnológico importante. É um muito bom ponto de partida para explorar
outras modalidades pedagógicas. Mas devemos manter a proximidade com os
alunos. É esse o nosso espírito e um dos pontos mais valorizados por eles e
pelas suas famílias.
Dos resultados do questionário aos alunos (em anexo) podemos destacar as diferentes formas de
acesso aos conteúdos das aulas e aos contacto com os docentes:

Verificamos que os meios de comunicação privilegiados se centram no computador ou no
telemóvel com acesso à internet.
Dos pontos fortes os alunos destacam a autonomia e flexibilidade, assim como o facto de não
terem de se levantar tão cedo e estarem no conforto de casa (sem distrações).
Em termos de sugestões de melhoria os alunos salientam os problemas de comunicação, o número
de tarefas solicitadas e o tempo para a realização das mesmas, a necessidade de videoconferência e
há inclusivamente quem afirme que o melhor de tudo seria voltar às aulas!
Quantos aos encarregados de educação, verifica-se uma avaliação extreamente positiva da
experiência:
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As restantes informações devem ser consultadas em anexo. As sugestões de melhoria dos pais vão
também no sentido de melhorar a comunicação, o número de tarefas solicitado, as formas de
adquirir e aplicar novos conhecimentos ou a vídeoconferência.
Aqui ficam algumas sugestões:
Seria bom não marcarem tarefas / exercícios diariamente e ou demasiadas extensas e darem um
curto prazo para a realização das mesmas. Deveriam diversificar os instrumentos de avaliação,
questionários de correção automática; Avaliar as competências, os trabalhos e as interações dos
alunos muitos limitam se a pedirem ajuda a colegas e não trabalham deveriam igualmente
privilegiar a comunicação de um para muitos; criar uma secção de perguntas frequentes para as
dúvidas mais comuns dos alunos .Seria igualmente importante pedirem feedback aos alunos sobre a
carga de trabalho o seu estado emocional e as suas preferências e ritmos de aprendizagem.

Circuito de Comunicação
Um dos aspetos fundamentais deste processo à distância é manter canais de comunicação que
possibilitem chegar a colegas, alunos e encarregados de educação. Para diferentes públicos e
diferentes objetivos estão pensados canais também diversos.
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Comunicação Institucional
A plataforma eCommunity permite manter uma comunicação com os pais, enviar mensagens,
comunicados, horários. É o meio privilegiado para a comunicação entre a Direção, os alunos e
encarregados de educação.
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A comunicação da Direção com os docentes efetua-se através de email,
meio já largamente utilizado para a troca de mensagens sobre reuniões,
horários, etc. Este também é o meio utilizado para o contacto com os
Representantes dos Encarregados de Educação.

O trabalho colaborativo entre os docentes decorre através da aplicação
Teams. Foram criados e estão a funcionar vários grupos para trabalho colaborativo.

As reuniões por videoconferência ocorrem utilizando a aplicação Zoom.

Comunicação de caráter pedagógico
A comunicação entre os Orientadores Educativos e as turmas ou alunos individualmente privilegia a
utilização do email, podendo de forma informal recorrer-se ao WhasApp.
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Estão ainda disponíveis os números de telefone da escola: 213110990 e o número de WhatsApp
918188317.

Equipas de apoio e acompanhamento

7

Para o apoio à transformação, foram criadas as equipas de apoio tecnológico e pedagógico, assim
como uma equipa para a monitorização do processo.
Apoio tecnológico: Jorge Carvalho, José Costa e Helder Cardoso.
O apoio será prestado através do Teams

Apoio pedagógico: Fernanda Torres, Sofia Trindade, Coordenadores de Departamento,
Coordenadores Técnicos.
Todas as questões de caráter pedagógico podem ser endereçadas para o Teams:

Acompanhamento e monitorização: Sandra Marques, Ana Marques, João Firmo e Fernanda Torres
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O papel das Direções de Curso e dos Coordenadores de Departamento é essencial na
implementação do modelo de E@D. Os órgãos de gestão intermédia assumem o seguinte conjunto
de competências/responsabilidades:

Direções de Curso

• Organização e gestão das equipas pedagógicas
• Articulação entre professores e alunos
• Organização do trabalho semanal

Orientadores
Educativos

• Orientar os alunos na gestão das tarefas
• Garantir o contacto com os encarregados de
educação

Coordenadores de
Departamento e
Coordenadores
Técnicos

• Efetuar o acompanhamento das orientações
pedagógicas
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Modelo de E@D
Os alunos devem cumprir uma mancha horária semanal de 25 horas, devendo cada disciplina
adequar a sua carga horária a esta nova realidade.
As aulas deverão incluir sessões síncronas e assíncronas e incluir uma pausa de 10 a 15 minutos
entre as mesmas. Os horários comuns não devem incluir mais de duas turmas. A indicação S
(Síncrona) ou A (Assíncrona) deve ser incluída no horário para informação aos alunos e professores
. Nos dois tipos de sessão o professor estará disponível para esclarecer questões aos alunos, mas
estes devem usar as sessões assíncronas para trabalho autónomo.
Nas sessões síncronas os docentes devem:
•
•
•
•
•
•

Explicitar os objetivos da tarefa;
Indicar os documentos a consultar;
Encontrar formas de colaboração entre os alunos;
Promover mecanismos de autoregulação das aprendizagens;
Dar feedback aos alunos;
Esclarecer dúvidas.

Os Conselhos de Turma concebem os planos de trabalho semanais. O plano semanal é preenchido
por todos os docentes da turma, no form criado para o efeito, e partilhado no grupo Teams da
respetiva turma.
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Pesquisámos também algumas regras para o trabalho online. Assim, de acordo com o professor
Marco Bento (https://www.publico.pt/2020/03/24/impar/opiniao/professor-covidadoreinventarse-1909064) deve-se:
1 - Evitar transpor os mesmos exercícios que fariam de forma presencial para o online.
2 – Evitar a sobrecarga de exercícios e com pouca variedade.
3 - Evitar o uso de dezenas de apps e plataformas.
4 – Criar tarefas curtas e dinâmicas, com mais atividades de projeto e de construção de conteúdos
por parte dos alunos, sempre com feedback por parte do professor.
5 – Conhecer a forma de acesso do aluno.
6 - Partilhar com os outros professores as tarefas propostas ou integrá-las em conjunto num
projeto de turma.
7 - Dar feedback e acompanhar cada uma das fases com inputs nos trabalhos dos alunos, incentivar
o progresso nas tarefas.
8 - Criar chats ou fóruns de dúvidas para os momentos em que os alunos pretendem colocar
dúvidas individuais ou coletivas.

Metodologias E@D
Tal como referido nos 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D)
nas Escolas, as metodologia devem ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de
exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo.
Deve-se promover um papel ativo dos alunos, privilegiando projetos interdisciplinares (ex. projetos
baseados em questões-problema, estudos de caso). Os trabalhos podem privilegiar as
competências transversais, dando especial ênfase ao Perfil do Aluno à saída da Escolaridade
Obrigatória.
Reproduzimos aqui algumas sugestões do professor Marco Bento relativamente às atividades a
propor aos alunos:
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Meios Tecnológicos

A plataforma Moodle é utilizada para diponibilizar os documentos aos alunos, gerir as suas
presenças e proceder a entregas de trabalhos. Serve também para o lançamento de Fóruns de
Discussão.
As aulas por videoconferência operacionalizam-se através da plataforma Zoom.
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Os uso dos meios tecnológicos devem ter em conta os alunos com mais problemas de acesso,
procurando-se soluções que permitam chegar a todos os alunos. Essa foi já uma preocupação de
todos nas duas primeiras semanas e deve manter-se. Nenhum aluno pode ficar para trás.

Cuidar da Comunidade Escolar
Cuidar do bem-estar de toda a comunidade é essencial, tendo em conta a situação de
confinamento/isolamento a que estamos sujeitos. Para isso, foi criado o serviço de apoio da
Psicóloga Clínica do INETE, Dra. Patrícia Caldeira. Devem ser procuradas todas as soluções que
evitem o isolamento dos alunos e incentivar a interajuda e o sentimento de pertença.

11

Além das entevistas por skype, criou-se no Teams um grupo de para facilitar o acesso dos alunos ao
serviço.

Acompanhamento e monitorização
O acompanhamento e monitorização do processo far-se-á numa base quinzenal. Como indicadores
de qualidade assumem-se aqueles que foram definidos pelo Ministério da Educação:
•
•
•
•
•
•
•

grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE;
qualidade do feedback dado a alunos;
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;
desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação
à internet em casa.
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Informação adicional
Sítio de Apoio às Escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Anexos
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis
lacinia.
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