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Enquadramento  

 
No passado mês de março 2020, de acordo com as linhas de orientação emanadas da Direção 
Geral de Educação (DGE), da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGesTE) e da 
Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP), a Escola Secundária Alfredo 
dos Reis Silveira elaborou o Plano de Educação à Distância, aqui designado por EsARS@D, com o 
objetivo de garantir que todos os alunos continuassem a desenvolver as suas aprendizagens 
durante a suspensão das atividades letivas presenciais devido à Pandemia COVID-19. 
 
De igual modo, na sequência das diretrizes da DGesTE, de 5 de maio de 2020, sobre o regresso às 
aulas o EsARS@D passou a contemplar as linhas orientadoras para a continuidade do ensino à 
distância, concertado com o regime presencial dos 11.º e 12.º anos de escolaridade. 
 
O ano letivo 2020/2021 teve início com aulas presenciais para todos os níveis de ensino. 
 
Na sequência da reunião de Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro de 2021, em virtude da 
evolução da pandemia, as escolas suspenderam as atividades letivas, para todos os níveis de 
ensino, entre os dias 22 de janeiro de 2021 e 5 de fevereiro de 2021, sendo, por indicação da 
tutela, retomadas a dia 8 de de fevereiro de 2021 em regime não presencial. Toda a dinâmica de 
funcionamento da escola para a organização dos regimes presencial, misto e não presencial 
havia sido previamente definida aquando da preparação do ano letivo 2020/20121. 

 

Durante a interrupção lectiva de 22 de janeiro de 2021 e 5 de fevereiro de 2021 foi terminado o 
processo de configuração, registo e entrega dos equipamentos informáticos disponibilizados 
pela tutela para os alunos de Escalões A e B da Ação Social Escolar. 

 
Foi elaborado um questionário aos alunos/famílias permitindo que cada Diretor de Turma tenha 
conhecimento sobre as diversas condicionantes relativamente ao ensino à distância que possam 
subsistir, com vista a apurar quais os alunos que se encontram sem conectividade, 
equipamentos e/ou em situação de vulnerabilidade. Esta auscultação visa a adequação de 
procedimentos e das dinâmicas pedagógicas em cada conselho de turma. 
 
O Plano EsARS@D assenta na realidade da nossa comunidade educativa e visa integrar as 
soluções mais adequadas para que todos os alunos possam estar envolvidos e comprometidos 
com novas aprendizagens. Integra os princípios já existentes no desenho de medidas universais, 
seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva e procura 
assegurar a prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 
 
Encontrar respostas integradoras e potenciadoras de sucesso educativo é necessariamente 
resultado de um processo, em constante evolução, que exige o envolvimento de todos, da 
conceção à implementação, pelo que este documento se assume desde já como um documento 
dinâmico sujeito a adequação e melhoria constantes. 
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EsARS - Estratégia Digital  

 
Normas Orientadoras da Organização dos Vários Regimes  - Presencial, Não Presencial e Misto 

 
O Diretor, coadjuvado pela restante equipa, e em constante articulação com as estruturas 
intermédias da escola, orienta o processo de implementação do modelo de educação à 
distância, assegurando as condições logísticas e de supervisão para que toda a comunidade se 
possa sentir apoiada no trabalho a desenvolver. Esta condição verificou-se no 3º período do ano 
letivo 2019/2020 e volta a verificar-se a partir do mês de fevereiro de 2021,  

Os critérios de avaliação para a modalidade de ensino não presencial são alvo de adequação em 
sede de departamento/grupo disciplinar e aprovados em Conselho Pedagógico. 
 
Transição Entre Regimes – Presencial, Misto e Não Presencial 

 
De acordo com o estabelecido na Resolução de Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de 
julho, em caso de impossibilidade devido à pandemia da doença COVID-19 de se manterem 
todas as turmas em regime presencial, sem que as medidas relativas à reorganização dos 
horários e gestão dos espaços escolares se revelem suficientes, poderá ser determinada, pelas 
tutelas e Autoridades de Saúde, a transição excecional e temporária para o Regime Misto, que 
combina atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, ou para o Regime 
Não Presencial, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre, exclusivamente, em 
ambiente virtual, através de sessões síncronas e assíncronas. 
 
Normas Orientadoras da Organização dos Regimes Não Presencial e Misto 
 
Quanto aos deveres dos alunos, quer se trate do Regime Não Presencial ou Misto é aplicável o 
disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 
e demais legislação em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando os alunos 
obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, designadamente o dever de 
assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades propostas, nos termos e 
prazos acordados com o respetivo docente.  
 
Os alunos e respetivos encarregados de educação são conhecedores do horário das sessões 
síncronas a que os alunos têm necessariamente de assistir. Estas ocupam, em geral, 50% das 
horas letivas semanais de cada uma das disciplinas do horário.  
 
Nas sessões síncronas o dever de assiduidade implica a presença do aluno de uma forma visível 
para o professor, pelo menos no início da sessão e de acordo com as orientações dos docentes. 
 
O não cumprimento do exposto no parágrafo anterior implica que a escola considere ineficaz a 
aplicação do regime não presencial ao aluno, pelo que, de acordo com o ponto 17, alínea a) 
resolução de conselho de ministros nº53-D/2020 de 20 de julho, as atividades a realizar serão 
efetuadas na própria escola. 
 
A gravação das sessões é proibida para alunos e professores. 
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A saída do aluno de uma sessão síncrona, durante o decorrer desta, sem autorização do 
professor determina a aplicação de uma sanção disciplinar de acordo com o previsto no Estatuto 
do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação 
em vigor, bem como no regulamento interno da escola. 
 
A presença na sessão síncrona é exclusiva aos alunos da turma/disciplina, não sendo permitida a 
assistência de outros elementos. 
 
A regulação da assiduidade durante o Regime Não Presencial efetua-se do seguinte modo:  
 
É considerada falta de presença a sessão síncrona quando o aluno não comparece de forma 
visível para o professor, durante as sessões que constam do horário de sessões síncronas 
disponibilizado pelo respetivo Diretor de Turma ao aluno/EE. 
 
É considerada falta a trabalho autónomo quando o aluno não realiza a(s) atividade(s) proposta(s) 
pelo docente até ao dia definido pelo mesmo para entrega da(s) tarefa(s)/atividade(s).  
 
Excetuam-se deste regime eventuais alunos que venham a ser acompanhados pela Equipa de 
Mentores #EstudoEmCasa. A assiduidade desses alunos será assinalada pelos elementos da 
equipa. 
 
Relativamente à justificação de faltas, o DT deverá ter em consideração a justificação 
apresentada pelo(s) respetivo(s) encarregado(s) de educação para considerar, ou não, a 
respetiva falta justificada.  
 
As tarefas destinadas aos alunos deverão ser enviadas através das plataformas Moodle/Google 
Classroom/via e-mail institucional criado para todos os alunos, de acordo com a opção de cada 
docente.  
 
O período destinado à realização das tarefas propostas pelos docentes deverá ser 
suficientemente amplo - uma semana -, contemplando-se, deste modo, os diferentes ritmos de 
aprendizagem e as condições sociofamiliares dos alunos. 
 
As tarefas enviadas deverão assinalar a data limite definida para entrega, data que deve ser 
coincidente com aula da disciplina no horário da turma, para que, em caso de incumprimento, 
seja assinalada a respetiva falta. 
 
O docente dará feedback/avaliação sobre a(s) tarefa(s)/atividade(s) realizadas em data definida 
pelo docente e divulgada aos alunos/famílias.  
 
A comunicação por e-mail enviada a mais do que um aluno deve ter sempre o cuidado de 
introduzir os endereços dos alunos e dos encarregados de educação em Bcc (isto é, de forma 
oculta), com vista à proteção de dados dos destinatários. 
 
Os tempos de refeição dos alunos e dos docentes terão de ser respeitados.  
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• Lideranças intermédias  

 
Para a definição e concretização das orientações pedagógicas, as lideranças intermédias 
assumem um papel essencial no EsARS@D, designadamente: 

❖ As Coordenações de Departamento nas questões do acompanhamento e da 
concretização das orientações pedagógicas;  
 

❖ A Coordenação de Diretores de Turma e a Coordenação das Ofertas 
Formativas Qualificantes na organização e gestão do trabalho dos Diretores de Turma 
junto dos respetivos Conselhos de Turma/famílias; 
 

❖ O Diretor de Turma na organização semanal do trabalho, em articulação com:   
professores/ alunos/ pais/encarregados de educação.  

 

• Equipas 

 
Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico 

 
Para o desenvolvimento das atividades de EsARS@D, e no sentido de agilizar o processo de 
decisão e a concretização das ações previstas, é constituída uma equipa de apoio com valências 
ao nível das decisões pedagógicas e do apoio tecnológico. A Equipa estará disponível para apoiar 
os docentes sobre soluções de comunicação e poderá dinamizar pequenas sessões de 
capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais. 
Equipa de Apoio Tecnológico: Grupo disciplinar de Informática  
Contacto: ensinodist@esars.pt 
Equipa de Apoio Pedagógico: Coordenadoras dos Diretores de Turma do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário e Coordenadora das Ofertas Formativas Qualificantes. 
 
Sala de Estudo 

Encontra-se disponível na página da escola www.esars.pt o horário da Sala de Estudo. 
Os alunos podem solicitar apoio, de acordo com as respetivas áreas do saber, enviando um e-
mail para saladeestudo@esars.pt solicitando agendamento para disciplina e horário 
pretendidos.  
No e-mail deve constar o nome do aluno, o ano e a turma, bem como a disciplina e o horário. 
Na sequência do pedido será agendada a sessão por videoconferência (Google meet) e enviado o 
respetivo link. 
 
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

 
Situações de incumprimento por parte dos alunos, nomeadamente inadequações de 
comportamento em sessões síncronas, ou outras que sejam alvo de apreciação por parte do 
GAA, poderão ser descritas e remetidas para o e-mail gaa@esars.pt 
 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 
O papel da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) revela-se fundamental 
na construção de uma escola que tem de funcionar para todos, à distância. A sua intervenção irá 

mailto:ensinodist@esars.pt
http://www.esars.pt/
mailto:saladeestudo@esars.pt
mailto:gaa@esars.pt
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situar-se em torno de quatro eixos, devidamente conciliados com o contexto da nossa escola, 
procurando sempre responder às necessidades específicas dos nossos alunos: 
 
Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D. 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade. 

Educação Especial 

 
Para os alunos com medidas adicionais será disponibilizado apoio de educação especial em 
modalidade síncrona, à semelhança das restantes aulas. 
 
Os alunos com medidas seletivas podem manter o apoio semanal de que beneficiavam, em 
modalidade síncrona, mediante manifestação prévia de interesse/necessidade por parte do 
encarregado de educação/aluno, devendo para tal enviarem e-mail ao respetivo professor de 
apoio. 
 
Professores Mentores #EstudoEmCasa 

 
Equipa de Professores Mentores: Docentes do Apoio Tutorial Específico 
 
A calendarização das sessões síncronas por turma inclui o Apoio Tutorial Específico. 
 
A cada aluno que recebe conteúdos exclusivamente pela televisão é atribuído um professor 
Mentor. Os professores mentores são coadjuvantes dos professores titulares e dos diretores de 
turma, não se lhes substituindo na função de responsáveis pelo ensino e avaliação. 
 
Biblioteca Escolar 

 

No ensino à distância, a biblioteca assume-se como Biblioteca Escolar Digital. Para tal, 

disponibiliza um conjunto de serviços a alunos, professores e famílias, a saber: 

 

1 -    Apoio através da exploração de tutoriais sobre:    

·         Como organizar o estudo / Métodos de Estudo 

·         Como pesquisar online e respeitar direitos de autor 

·         Como fazer uma webgrafia 

·         Como comportar-se online – netiqueta 

·         Como construir um conto 

·         Como fazer um resumo 

·         … 
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2 -    Organização de documentos digitais validados do ponto de vista científico, 

linguístico, cultural e sua divulgação no blogue  beesars.blogspot.com 

3 -    Disponibilização de e-books e sessões de leitura 

4 -    Pesquisa bibliográfica de apoio a atividades curriculares e lúdicas 

5 -   Prosseguimento de projetos e atividades por meio digital (Leituras…com a biblioteca, 

Cientificamente Provável, PORDATA, Concurso Nacional de Leitura…) 

  

Os pedidos de apoio devem ser realizados através do endereço biblioteca@esars.pt . Há ainda 

a possibilidade de agendar videoconferências com a professora bibliotecária, a realizar na 

plataforma Google Meet. Para solicitar o agendamento de uma sessão, cada utilizador deverá 

enviar um mail, indicando o seu nome, ano e turma e o assunto sobre o qual necessita de 

ajuda. Os horários das sessões síncronas serão acordados entre as partes.  
 
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 
Tendo os serviços de psicologia e orientação (SPO) um papel crucial no apoio a toda a 
comunidade educativa, a sua intervenção vai continuar a ser garantida com o recurso a meios de 
comunicação à distância. 
  
Será dada continuidade ao trabalho já efetuado no âmbito da Orientação Vocacional e no apoio 
a casos previamente identificados, tendo sempre em consideração os limites que a intervenção 
psicológica à distância impõe. 
 
Através do e-mail anabranco@esars.pt, o SPO estará sempre disponível para atender às 
solicitações da comunidade educativa, aconselhando-se a consulta regular da página da escola - 
Separador Serviços/SPO, para aceder a informações e materiais disponibilizados regularmente. 
 
Equipa de Acompanhamento e Monitorização 

 
A monitorização e a regulação do Plano EsARS@D serão efetuadas através de consulta à 
Comunidade Escolar com base nos seguintes indicadores de qualidade e de quantidade: 

• Indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e 
encarregados de educação; qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das 
aprendizagens. 

 • Indicadores de quantidade: taxa de concretização das tarefas propostas; número de tarefas 
enviadas pelos professores; disponibilização de meios tecnológicos de E@D; apoio ao 
desenvolvimento de competências digitais de professores e alunos; desenvolvimento de 
mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computadores e ligação à Internet em casa. 
 
Equipa de Acompanhamento e Monitorização: Equipa do Observatório de Qualidade 

http://beesars.blogspot.com/
mailto:biblioteca@esars.pt
mailto:anabranco@esars.pt
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Estratégia e Circuito de Comunicação 

 
 
Serão mantidos os canais de comunicação habituais: Página da escola; GIAE; e-mail institucional; 
comunicações telefónicas; CTT; entre outros. 
 
 

Direção 
 Estruturas Intermédias 

de Coordenação 

Coordenadores de Departamento 
Coordenadores de Diretores de Turma 

 
 
Outros professores e 
estruturas de apoio 

 

 
  

Professores do 
Conselho de Turma 

 
Diretor de Turma  

 
 

 
 
 

 

Aluno 
 Encarregado de 

Educação 
 

 
 
 

Modelo de EsARS@D 

 

• Plataformas de aprendizagem  

 
A adoção de meios tecnológicos que auxiliem o ensino à distância, sem confundir os 
alunos/famílias com múltiplas soluções de comunicação, constitui-se enquanto fator decisivo 
para a tomada de decisão sobre a adoção das plataformas Moodle, já existente na escola e 
utilizada por um significativo número de docentes e alunos, e Google Classroom de utilização 
mais acessível– (cf. Anexos-Tutorial Moodle/Google Classroom)  
 
Google meet/reunião será utilizado para sessões síncronas/reuniões por videoconferência. (cf. 
Anexo -Tutorial Google reunião). O Plano EsARS@D integra este software devido às condições 
de segurança que garante. 
 
Recursos de apoio 

• Escola Virtual  

• Banco de Recursos Leya  
O EsARS@D desenvolve-se através da realização de sessões assíncronas para: 

✓ orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as páginas do 
manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem 
pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, 
através de um portefólio). 
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O EsARS@D desenvolve-se através da realização de sessões síncronas para: 
 

✓ esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para estabelecimento de rotinas e 
para conferir segurança aos alunos (de acordo com o calendário disponibilizado pelos 
Diretores de Turma). 
 

Haverá ainda lugar a um conjunto suplementar de recursos educativos transmitidos através do 
canal RTP, designado por #EstudoEmCasa. Toda a informação relativa a este recurso encontra-se 
disponível em https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/ 
 
As emissões são transmitidas através dos canais: 
• RTP Memória 
• TDT – posição 7 
• MEO – posição 100 
• NOS – posição 18 
• Vodafone – posição 17 
• Nowo – posição 13 
 
Os Conselhos de Turma podem conceber estratégias de atuação semanal/quinzenal, sob 
orientação do Diretor de Turma, com vista a assegurar o apoio aos alunos na realização dessas 
ou de outras atividades complementares. 
 
Aos alunos que recebem os conteúdos exclusivamente pela televisão será atribuído um 
professor Mentor, responsável pelo estabelecimento de contacto, individualmente e em 
parceria com outras entidades da comunidade, se assim se justificar. Este contacto visa o 
acompanhamento das tarefas em curso, a verificação de que os alunos estão a assistir às 
emissões e de que desenvolvem as restantes atividades propostas pela escola.  
 
Independentemente do ano/ciclo de escolaridade ou tipo de ensino, quando se concebe o plano 
para uma determinada turma, este deve ter em conta os princípios já existentes no desenho de 
medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação 
inclusiva (articulando com a EMAEI/docente de educação especial). 
 

Metodologias 

 
As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras dos 
alunos para a ação, para além de ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de 
exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo. 
 
No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global 
que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a 
diferentes estratégias e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e/ou 
assincronamente, tendo em conta que as atividades e métodos a desenvolver não podem 
depender do papel e competências dos encarregados de educação, considerando as suas 
possibilidades e capacidades. 
 
A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá também passar pelo desenvolvimento 
de projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar aprendizagens de várias 
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disciplinas/componentes de formação/UFCD. Deste modo, pretende-se privilegiar metodologias 
de ensino que promovam um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens. 
 
No E@D adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta. É uma 
modalidade que permite que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas 
de forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho. 
 
O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas 
de trabalho, que configuram segurança aos alunos e que são diferentes das presenciais. 
Paralelamente, deverão ser desenvolvidas atividades de caráter lúdico, que promovam o bem-
estar emocional do aluno.  
 
O contacto entre alunos através de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial 
para a manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas 
escolares. As atividades propostas pelos docentes deverão contemplar espaços de interação e de 
convívio, promovendo o trabalho de grupo e quebrando o isolamento em que os alunos se 
encontram. Levar em consideração os diferentes tempos e ritmos de aprendizagem na 
conceção e no desenvolvimento das atividades é fundamental para garantir a equidade na 
construção dos saberes. 
 

Segurança 

Recomendações de segurança no ensino à distância a ter em conta: 
 
Apresentam-se como medidas mitigadoras dos riscos para a privacidade na utilização das 
ferramentas síncronas:  
 
• O docente agenda a reunião, indicando os alunos participantes, através dos e-mails 
institucionais.  

Refeições 

 
As refeições são servidas em regime de takeaway aos alunos dos Escalões A e B do ASE.  
A marcação das refeições é efetuada no GIAE até às 15h do dia útil anterior.  
 

Procedimentos 

 
Professores 

 
Cada um dos docentes tem um papel fundamental na transmissão de tranquilidade e 
disponibilidade para o acompanhamento pedagógico dos alunos. Assim, devem ser considerados 
os seguintes aspetos no trabalho a desenvolver: 

• Elaborar um plano de trabalho quinzenal para a sua(s) disciplina(s), em colaboração com 
os docentes que lecionam o mesmo nível/DT/colegas dos CT; 

• O plano de trabalho é elaborado por disciplina, com tarefas adequadas, proporcional à 
carga horária da disciplina, com recurso a metodologias de ensino que promovam o papel 
ativo dos alunos no desenvolvimento das suas aprendizagens; sugere-se a utilização de 
um guião de aprendizagens para acompanhar as atividades propostas;  
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• Quando se concebe o plano para todos os alunos, este deve ter em conta os princípios já 
existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais que já tinham sido 
adotadas no âmbito da educação inclusiva (articulando com os docentes de educação 
especial afetos aos alunos); 

• Comportamentos inadequados de um/vários aluno(s) durante a realização de sessões 
síncronas poderão dar origem a procedimento disciplinar.  

 
Alunos/Supervisão do Encarregado de Educação 

 
Para alcançar o maior sucesso, o aluno deve: 
 

• Estar atento ao e-mail de modo a receber o plano de trabalho com as tarefas a realizar 
em cada uma das disciplinas, de acordo com as orientações dos docentes; 

• Realizar as tarefas/atividades propostas, explorando os recursos indicados; 

• Participar nas sessões síncronas que constam do horário distribuído pelo Diretor de 
Turma; 

• Cumprir o prazo para a realização das tarefas estipulado pelo professor; 

• Aguardar a correção e/ou feedback do professor nas datas indicadas; 

• Expor as dúvidas, sempre que necessário, através dos canais/momentos sugeridos pelos 
professores; 

• Auxiliar os colegas na utilização dos meios tecnológicos, fomentar a participação dos 
colegas na execução das tarefas propostas e ajudar a monitorizá-las, entre outros; 

• Manter um comportamento adequado durante as sessões síncronas, respeitando sempre 
as indicações do professor.  

 
Encarregados de Educação 

Para facilitar a comunicação casa/escola, os encarregados de educação devem: 

• Contactar o Diretor de Turma no horário de atendimento sempre que tenham necessidade 
de esclarecer dúvidas relativamente a assuntos relacionados com o educando. Não deve ser 
utilizado o contacto direto com cada docente para esses fins, uma vez que a troca de e-mails 
aluno/docente deve servir exclusivamente para fins pedagógicos.  

 

Colaboração e Articulação do Trabalho Docente (Reuniões) 

 
Neste momento, a partilha e colaboração entre pares assume particular importância. Os 
docentes devem colaborar entre si e partilhar materiais. Os professores com as mesmas 
disciplinas e níveis de ensino devem trabalhar em equipa, de forma a uniformizar modos de 
atuação. 
Os Conselhos de Turma devem conceber/articular um plano de trabalho quinzenal, sob 
orientação do Diretor de Turma. Podem ainda ser agendadas reuniões, coordenadas pelo Diretor 
de Turma, para planear tarefas interdisciplinares, de acordo com as condições/necessidades de 
cada turma.  
Por sua vez, os diversos Departamentos/Grupos Disciplinares devem reunir-se, como 
habitualmente, para planear, monitorizar e adaptar as atividades a desenvolver pelos alunos. 
Todas as reuniões (Conselho de Turma, Conselho Pedagógico, Departamento, Diretores de 
Turma) serão realizadas por videoconferência. 
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Ensinar (todos) à Distância  

 
Para todos os anos de escolaridade, nas situações de maior vulnerabilidade em que os 
alunos/famílias não possuam os recursos necessários à educação online, nomeadamente a falta 
de acesso à Internet ou a falta de equipamentos, ou existência de meios tecnológicos obsoletos 
ou inoperantes, serão utilizados outros meios, nomeadamente o envio de enunciados/material 
didático através dos CTT, com o apoio dado pela equipa de professores Mentores 
#EstudoEmCasa, em articulação com parceiros da comunidade que funcionem como 
intermediários/facilitadores deste processo, sempre que se justifique - Juntas de Freguesia, a 
Biblioteca Municipal do Seixal em articulação com os serviços da Biblioteca Escolar da ESARS, a 
Associação de Pais, ou qualquer outra Associação de Solidariedade Social do concelho. 
 

Orientações para Regresso ao Ensino Presencial 

 
Dependendo da evolução da pandemia, quando for retomado o Regime Presencial por indicação 
governamental, serão levadas a cabo as várias diligências e procedimentos definidos no plano de 
contingência que, a bem da saúde pública, terão de ser respeitados por todos os elementos da 
comunidade educativa. 
 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença 
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 
(dor de garganta) e dores musculares generalizadas.  
 
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  
 
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 
pessoas que estão próximas (< 2 metros); 
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  
 
Para mais informações consultar 

 
www.covid19.min-saude.pt. 
 
Medidas Gerais 

 

• A utilização de máscara é obrigatória para acesso e permanência na escola, de acordo com a 
legislação vigente. 

• Deverão ser consultados os cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta 
respiratória e colocação da máscara, afixados sobre em locais apropriados e visíveis da 
escola. 

• Deverá ser respeitado o plano de circulação no recinto escolar onde são definidos circuitos 
de entrada e saída da sala de aula para cada grupo/turma, evitando-se um maior cruzamento 
de pessoas (cf. Anexo - Circulação recinto escolar). 

http://www.covid19.min-saude.pt/
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• A limpeza frequente de todas as salas, WC e sala de refeições é cuidadosamente assegurada, 
tendo os assistentes operacionais realizado uma Ação de Formação sobre 
Desinfeção/Higienização das Escolas, levada a cabo pelas Forças Armadas (Marinha 
Portuguesa) em articulação com o Ministério da Educação. 

• É garantida a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos 
adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares. 

• A higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) é assegurada por 
um assistente operacional à entrada e à saída do recinto escolar. A higienização das mãos 
será também efetuada à entrada e à saída do pavilhão/ sala de aula. 

• Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de 
COVID-19 não se devem apresentar na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) 
ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com 
as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 

 
Informação a Consultar 

 
Sítio de 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 
 
OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration, 23 
de março de 2020 - https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
 
 meDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI 
http://www.anpri.pt/mod/forum/discuss.php?d=12745  
 
Estudo em Casa: Recomendações de Segurança https://dge.mec.pt/noticias/estudo-em-casa-
recomendacoes-de-seguranca  
  
Webinars Educação à Distância - Leya 
 
Blogue da Biblioteca Escolar ESARS 
https://beesars.blogspot.com/   
 
Tutoriais Moodle; Google Classroom; Google meet/reunião 
 
DGS, Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-
0242020-de-08052020.aspx 
 
DGS, Saúde e Atividades Diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19, vol.1 
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf 
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