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1. INTRODUÇÃO 
 
No seguimento da aprovação do decreto-lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas 

excecionais e temporárias à situação na área da educação, no âmbito dos ensinos básico e secundário, a 

Escola Secundária Henrique Medina (ESHM) reformulou o presente Plano de Implementação do Ensino e da 

Aprendizagem à Distância (EeA@D), que visa estabelecer as normas de funcionamento do 3.º período na 

Escola, dando cumprimento às atividades letivas e não letivas previstas para o presente ano, de acordo com 

o estabelecido no decreto-lei anteriormente referido. Foi, o mesmo, elaborado no sentido de dar 

consecução aos oito princípios que constam do roteiro que a DGE disponibilizou às escolas, a saber:  

1º. Mobilizar para a mudança; 

2º. Comunicar em rede; 

3º. Decidir o modelo EeA@D; 

4º. Colaborar e articular; 

5º.  Definir metodologias de ensino; 

6º. Selecionar os meios tecnológicos de EeA@D; 

7º. Cuidar da comunidade escolar; 

8º. Acompanhar e monitorizar. 

Desenvolve-se de acordo com os seguintes pontos: 

1. Medidas definidas pelo Conselho de Ministros; 

2. Análise swot; 

3. Calendarização; 

4. Plano de implementação do ensino e da aprendizagem à distância para o 3.º período; 

5. Avaliação das aprendizagens e avaliação sumativa final; 

6. Monitorização e avaliação do presente plano; 

7. Bibliografia. 
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2. MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NA EDUCAÇÃO DEFINIDAS PELO 

CONSELHO DE MINISTROS 
 

O Plano de EeA@D tem em conta as seguintes MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE RESPOSTA À SITUAÇÃO 

EPIDEMIOLÓGICA NA EDUCAÇÃO DEFINIDAS PELO CONSELHO DE MINISTROS EM 9 DE ABRIL DE 2020: 

 O terceiro período inicia-se no próximo dia 14 de abril, mantendo-se suspensas as atividades letivas 

e formativas presenciais nas escolas; 

 O ensino básico permanecerá até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial, com 

recurso às metodologias digitais, e será reforçado com o apoio de emissão televisiva de conteúdos 

pedagógicos; 

 Avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas 

presenciais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, 

salas, turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não 

os deixar frequentar; 

 O 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não 

presencial; 

 São cancelados os seguintes exames e provas: 

o provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 

o provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

o provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

o exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação 

de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 Os alunos apenas realizarão exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso para efeitos de concurso nacional de acesso ao ensino superior, não contando para a 

avaliação das disciplinas do ensino secundário; 

 Para conclusão dos ciclos de ensino básico e secundário, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período; 

 O 3.º período terminará a 26 de junho de 2020. 
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3. MOBILIZAR A COMUNIDADE EDUCATIVA RUMO À MUDANÇA 
 

Numa fase de grande exigência para toda a comunidade educativa, a direção da Escola procurou envolver 

os seus diferentes parceiros na busca das melhores soluções para garantir que todos os alunos pudessem 

continuar a aprender. Assim, a direção, as lideranças intermédias e os docentes, organizados nas diferentes 

estruturas educativas, foram envolvidos na fase de tomada de decisão para a construção deste plano de 

aprendizagem e de ensino à distância. Através dos diretores de turma, foram também os pais/EE e os 

alunos sempre ouvidos e, por fim, mas de grande importância, foi ainda a Câmara Municipal de Esposende 

envolvida para garantirmos o apoio em termos de meios informáticos e de refeições aos alunos oriundos 

de famílias com maiores fragilidades. 

No processo de mudança para o ensino a distância, foi igualmente importante a disponibilização de 

formação a todos os docentes, alunos e pais/EE, nomeadamente através da construção de diferentes 

tutoriais orientadores da instalação de plataformas de ensino à distância, mas também de orientações 

sobre a implementação de medidas de segurança na utilização destas novas ferramentas tecnológicas. Aos 

professores, foi ainda disponibilizada a participação em ações de formação sobre ensino e aprendizagem à 

distância promovidas pelo CFAE de Barcelos e Esposende, por diferentes editoras e pelo ME, através da 

Universidade Aberta. 

O presente documento parte da análise SWOT dos mecanismos de elaboração, divulgação, 

implementação e monitorização do Plano de EeA@D da ESHM: 

Forças ou Pontos Fortes:  
(aquilo que, enquanto organização, fazemos melhor e deveremos 
considerar no planeamento das nossas ações, com vista à sua 
capitalização) 

 

Corpo docente capacitado, comprometido com a 
aprendizagem dos alunos e disponível para a 
aprendizagem ao longo da vida. 
Referencial de Avaliação das Aprendizagens, 
recentemente aprovado. 
Existência de um Observatório da Qualidade da 
Escola, habituado a fazer a monitorização das 
práticas da organização. 

Fraquezas ou Pontos Fracos:  
(as desvantagens que, enquanto organização, nos caraterizam, que 
estão sob o nosso controlo e para as quais podemos planear ações 
com vista a atenuá-las ou mesmo eliminá-las) 

 

 
Escassez de computadores que possam ser 
disponibilizados aos alunos que não têm meios 
tecnológicos que facilitem a resposta à situação de 
EeA@D. 

Oportunidades:  
(características positivas do contexto externo, que, se aproveitadas, 
têm o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da nossa 
organização. São condições externas positivas que, embora fora do 
nosso controlo, poderão ser consideradas no nosso planeamento) 

Orientações da tutela e disponibilização de 
informação. 

Constrangimentos:  
(aspetos negativos do contexto envolvente, que podem comprometer 
a vantagem competitiva da nossa organização. São condições externas 
negativas, que estão fora do nosso controlo, mas que deverão ser 
superados pelos pontos fortes da organização) 

Situação pandémica. 
65 alunos (6%) sem meios tecnológicos. Sem PC, 
56, e sem acesso à internet, 9 
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4. CALENDARIZAÇÃO  
 

Tendo em vista a recolha de contributos das lideranças intermédias sustentadas em contribuições de todos 

os docentes, foram calendarizadas reuniões de estruturas educativas, por videoconferência: 

 14 de abril, terça-feira, 09h00 – Departamentos Curriculares 

Definição de propostas de estratégia no âmbito curricular e no da avaliação, com análise do Referencial de 

Avaliação 2019/20 (o que vai ser trabalhado, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais de cada 

disciplina, como vai ser trabalhado e como vai ser avaliado). 

 14 de abril, terça-feira, 11h00 – Conselho dos Cursos Profissionais 

Definição de proposta de estratégia sobre: 

- Carga horária a praticar durante o 3.º período nas disciplinas das diferentes componentes 

(sociocultural, científica e tecnológica); 

- Avaliação modular; 

- Apresentação da Prova de Aptidão Profissional (PAP); 

- Realização da Formação em Contexto de Trabalho. 

 14 de abril, terça-feira, 15h00 – Conselho Pedagógico 

Análise e aprovação das propostas apresentadas na sequência das reuniões anteriores, assim como do 

presente plano de funcionamento do 3.º período que, depois de aprovado, entrará em vigor na quarta-

feira, dia 15 de abril. 

 14 de abril, terça-feira 

Os horários das turmas serão enviados por correio eletrónico aos diretores de turma, que os encaminharão 

para os alunos e encarregados de educação. Os Diretores de Turma informam todos os alunos e 

encarregados de educação, via e-mail pessoal ou recorrendo a outro contacto, de forma a garantir que 

todos têm acesso à comunicação, de que as aulas terão início no dia 15 de abril, quarta-feira, de acordo 

com horário que lhes será enviado até ao final do dia 14 de abril.  

A nova mancha horária de cada docente ficará disponível no programa inovaralunos, no qual serão 

registados os sumários de todas as sessões síncronas, bem como do trabalho realizado pelo docente no 

âmbito da preparação das atividades letivas não presenciais e do apoio prestado aos alunos. 
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5. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM À 

DISTÂNCIA PARA O 3.º PERÍODO 
 

5.1. Plano de Funcionamento 

A partir de 15 de abril de 2020, as atividades letivas funcionarão nos seguintes moldes:  

5.1.1.  3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 10.º ANO DE ESCOLARIDADE 

a) As aulas a realizar à distância serão asseguradas por sessões de trabalho (em tempo real), 

ajustando a carga horária semanal de cada disciplina a 50% da prevista nas respetivas matrizes curriculares 

(3.º CEB e 10.º ano), com arredondamento às unidades. No restante tempo curricular da disciplina, o 

professor pode solicitar a realização de tarefas diversificadas, visando a organização do estudo autónomo 

pelo aluno e o reforço da aprendizagem, assegurando sempre o necessário equilíbrio para que o solicitado 

possa ser realizado, nunca ultrapassando o tempo previsto na matriz curricular de cada ano de escolaridade 

para a disciplina em causa. 

b) Cada sessão de trabalho em tempo real terá a duração de 50 minutos, sendo a gestão deste 

tempo da responsabilidade de cada docente, mas recomendando-se: 

 que não seja exclusivamente dedicado à exposição teórica de matéria, 

 que preveja um momento inicial de interação síncrona com os alunos (10/15 minutos), para 

exposição do conteúdo pelo/a professor/a e esclarecimento de dúvidas, seguido de tempo 

assíncrono para realização de uma tarefa, de forma a possibilitar a exercitação da matéria 

dada e encerrando com uma nova interação síncrona (10/15 minutos) para balanço, correção 

de exercícios propostos e esclarecimento de dúvidas ou outras formas de interação que cada 

professor, na sua autonomia, entenda pertinente. 

c) Os conteúdos digitais a disponibilizar pela tutela, a partir de 20 de abril, e a emitir através da RTP 

Memória, deverão ser um complemento às atividades que os docentes desenvolverão com os alunos do 

3.ºCEB. 

5.1.2. 11.º e 12.º anos de escolaridade  

a) Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, no próprio ano ou no seguinte,  

 as aulas a realizar à distância serão asseguradas por sessões de trabalho síncronas (em 

tempo real), numa carga horária semanal de 4 sessões de 50 min. No restante tempo 

curricular da disciplina, o professor pode solicitar a realização de tarefas diversificadas, 

visando a organização do estudo autónomo pelo aluno e o reforço da aprendizagem, 

assegurando sempre o necessário equilíbrio para que o solicitado possa ser realizado, nunca 
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ultrapassando o tempo previsto na matriz curricular de cada ano de escolaridade para a 

disciplina em causa.  

 Serão organizados novos horários no momento em que a tutela dê indicação para o início de 

aulas presenciais que, de acordo com o comunicado de 9 de abril, serão apenas nas 

disciplinas sujeitas a exame nacional; nas outras disciplinas, o ensino continuará a ser feito à 

distância. 

b) Nas disciplinas não sujeitas a exame nacional, as aulas a realizar à distância serão asseguradas por 

sessões de trabalho (em tempo real), ajustando a carga horária semanal de cada disciplina a 50% da 

prevista nas respetivas matrizes curriculares, com arredondamento às unidades. No restante tempo 

curricular da disciplina, o professor pode solicitar a realização de tarefas diversificadas, visando a 

organização do estudo autónomo pelo aluno e o reforço da aprendizagem, assegurando sempre o 

necessário equilíbrio para que o solicitado possa ser realizado, nunca ultrapassando o tempo previsto na 

matriz curricular de cada ano de escolaridade para a disciplina em causa. Cada sessão de trabalho em 

tempo real terá a duração de 50 minutos, sendo a gestão deste tempo da responsabilidade de cada 

docente, mas recomendando-se  

 que não seja exclusivamente dedicado à exposição teórica de matéria, 

 que preveja um momento inicial de interação síncrona com os alunos (10/15 minutos) para 

exposição do conteúdo pela/o professor/a e esclarecimento de dúvidas, seguido de tempo 

assíncrono para realização de uma tarefa, de forma a possibilitar a exercitação da matéria 

dada e encerrando com uma nova interação síncrona (10/15 minutos) para balanço, correção 

de exercícios propostos e esclarecimento de dúvidas ou outras formas de interação que cada 

professor, na sua autonomia, entenda pertinente. 

5.1.3. Educação e Formação Profissional  

5.1.3.1. 1.º e 2.º anos  

a) As aulas a realizar à distância serão asseguradas por sessões de trabalho (em tempo real), 

ajustando a carga horária semanal de cada disciplina a 50% da prevista nas respetivas matrizes curriculares 

com arredondamento às unidades. No restante tempo curricular da disciplina, o professor pode solicitar a 

realização de tarefas diversificadas, visando a organização do estudo autónomo pelo aluno e o reforço da 

aprendizagem, assegurando sempre o necessário equilíbrio para que o solicitado possa ser realizado, nunca 

ultrapassando o tempo previsto na matriz curricular de cada ano de escolaridade para a disciplina em 

causa. 
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b) Os tempos síncronos e assíncronos existentes na carga horária semanal são sumariados na 

plataforma inovaralunos, sendo, desta forma, contabilizados no cronograma previsto para a disciplina, 

produzindo, assim, efeitos ao nível da contabilização das horas de formação. 

c) Cada sessão de trabalho em tempo real terá a duração de 50 minutos, sendo a gestão deste tempo 

da responsabilidade de cada docente, mas recomendando-se  

 que não seja exclusivamente dedicado à exposição teórica de matéria, 

 que preveja um momento inicial de interação síncrona com os alunos (10/15 minutos) para 

exposição do conteúdo pela/o professor/a e esclarecimento de dúvidas, seguido de tempo 

assíncrono para realização de uma tarefa, de forma a possibilitar a exercitação da matéria 

dada e encerrando com uma nova interação síncrona (10/15 minutos) para balanço, correção 

de exercícios propostos e esclarecimento de dúvidas ou outras formas de interação que cada 

professor, na sua autonomia, entenda pertinente. 

d) No 2.º ano, as horas de FCT não realizadas terão que ser incluídas no cronograma do 3.º ano do 

próximo ano letivo, para que cada aluno totalize as 600h previstas nas matrizes curriculares de cada curso. 

Se houver condições para a realização da FCT presencialmente, no presente ano do ciclo de formação dos 

alunos do 2.º ano, pode ser ajustado o número de horas de FCT até ao final do mês de julho. 

5.1.3.2. 3.º ano 

a) Serão marcadas as aulas em falta de cada disciplina, de modo a que todos os cronogramas fiquem 

concluídos e os módulos avaliados. 

b) Tendo em consideração que a apresentação da Prova de Aptidão Profissional (PAP) só ocorre em 

julho, opta-se, neste momento, pelos moldes habituais da sua apresentação, aguardando a evolução da 

situação epidemiológica COVID-19. Se esta opção se puder manter, acautelar-se-á, desde já que, na sala, 

estará o número mínimo de participantes (aluno, orientadores de PAP, diretor de curso e avaliadores 

externos). Com este número reduzido de pessoas, é possível garantir o distanciamento social exigido. 

Ressalvando, contudo, que esta decisão fica dependente da evolução da situação vigente e de eventuais 

orientações superiores. 

No caso de a evolução da situação epidemiológica COVID-19 não permitir a realização presencial da PAP, 

poderá ser equacionada a sua realização online, desde que reunidas as condições para essa realização no 

domicílio do aluno. O Regulamento da PAP, neste caso, será reajustado, de forma a acolher estas novas 

possibilidades decorrentes do contexto de exceção que se vive atualmente.  

Neste momento, os orientadores já estão a ajustar as componentes práticas das PAP, principalmente 

quando esta vertente estava dependente da prática realizada na FCT.  Tendo em atenção que a FCT deste 
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ano vai passar a ter uma prática simulada, a metodologia de trabalho da PAP, sempre que possível, terá a 

possibilidade de mobilizar as competências adquiridas na FCT do ano letivo anterior.  

c) Tendo em consideração que a maior parte dos estágios iriam realizar-se em instituições que 

estarão fechadas o resto do ano letivo ou que têm planos de contingência que impedirão as atividades de 

formação por tempo indeterminado, a situação possível será, após o término dos módulos que estavam 

pendentes no 3.º ano, os alunos iniciarem a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) com prática 

simulada. A turma 3.º TAPAS terá, a 27 de abril, reunidas as condições para começar a FCT. Na turma 

3.ºTGEI, haverá 100 horas de FCT da responsabilidade de Associação Nacional de Professores de 

Informática e dos professores orientadores da FCT desta turma. Esta situação particular implicará a 

inscrição prévia dos alunos até ao próximo dia dezasseis de abril nesta modalidade de formação, estando o 

seu início previsto para o próximo dia vinte de abril. 

Ao enveredar-se por uma prática simulada para a FCT, cada Diretor de Curso e respetivos orientadores têm 

que: 

 Efetuar a reformulação dos planos da FCT; 

 Definir o plano individual de formação (acordado entre o aluno e o orientador); 

 Auscultar os tutores das Entidades de Acolhimento no sentido de saber da sua 

disponibilidade para colaborar em determinadas etapas da FCT. 

 Estipular uma calendarização com os alunos de forma a assegurar o apoio necessário durante 

as 420 horas de FCT; 

 Planificar a monitorização dos processos;  

 Ajustar os critérios de avaliação. 

Desta forma, garante a Escola que a FCT para os alunos que se encontram no ano terminal do seu ciclo 

formativo implique a dinamização de um trabalho pedagógico que contribua para o alcance dos objetivos 

definidos na respetiva formação, através da realização de uma prática simulada, apresentada síncrona ou 

assincronamente, sempre que haja condições para o seu processamento à distância e no domicílio do 

aluno. O trabalho desenvolvido à distância deverá ser, sempre que possível, articulado com as Entidades de 

Acolhimento, e ter em consideração a Prova de Aptidão Profissional (PAP) do aluno e a experiência 

recolhida na FCT realizada no ano letivo anterior. O acompanhamento da prática simulada terá que ser 

efetuado pelo(s) professor(es) orientador(es) da FCT, definidos no início do ano letivo. 

Se houver condições para a realização da FCT presencialmente, no presente ano, do ciclo de formação dos 

alunos do 3.º ano, pode a mesma ser ajustada, e decorrer até à conclusão da carga horária da FCT, 

podendo esta situação prolongar-se para o mês de setembro. 
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5.2. Apoio no âmbito da Educação Inclusiva:  

Os alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais continuarão a receber o apoio das docentes de 

Educação Especial e dos docentes responsáveis pela aplicação das medidas de suporte à aprendizagem, no 

âmbito da Educação Inclusiva, nos moldes a seguir apresentados: 

Analisadas as orientações para o trabalho das EMAEI’s na modalidade E@D, recebidas da DGE em 

08 de abril, apesar da eficácia das medidas implementadas nos 1.º e 2.º períodos, os elementos da 

equipa permanente da EMAEI, em reunião de 15 de abril, concluíram que, no terceiro período, a 

intervenção da EMAEI se centrará: 

a) na totalidade dos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais; 

b) nos alunos que beneficiam de intervenção do SPO, do SEE e do Projeto Rumo 

ao Sucesso, na modalidade de Terapia da Fala, como medida universal. 

Foram, assim, validados todos os apoios aos alunos com medidas seletivas e adicionais. 

Ficou, ainda, determinado o seguinte: 

- Manter as reuniões dos elementos permanentes e variáveis da EMAEI, via Zoom; 

- Ajustar os procedimentos da EMAEI, nomeadamente no que se refere aos processos que implicam 

a entrega de documentos nos serviços administrativos (SA). Face à situação excecional em curso, 

estes documentos deverão de ser enviados, via email, para os SA; 

- Manter as valências da EMAEI, com a estruturação que a seguir se explicita. 

No que diz respeito ao Apoio aos técnicos da comunidade educativa:  

Será função das Docentes do Serviço de Educação Especial 

- Realizar o diagnóstico da situação dos alunos que usufruem de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, com particular destaque para o seguinte: 

o Número de alunos que não dispõem de equipamentos tecnológicos que permitam 

acompanhar as atividades à distância; 

o Número de alunos que não dispõem de acesso à Internet; 

o Número de alunos que apresentam situações de vulnerabilidade. 

- Agilizar os procedimentos necessários para resolver as situações de alunos que impedem o seu 

acesso E@D. 
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- Definir Planos de trabalho com os DT dos alunos que usufruem de medidas seletivas e adicionais, 

com especial incidência na comunicação online (Ex: marcar momentos de trabalho síncronos e/ou 

assíncronos para se realizar um ponto da situação).  

- Colaborar com os docentes responsáveis pela implementação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, nomeadamente no sentido de se providenciarem estratégias e 

materiais passíveis de utilização na modalidade E@D.  

- Colaborar com os docentes na realização de planos de trabalho individual que facilitem o E@D, 

visando, principalmente, os alunos que usufruem de medidas seletivas e adicionais.  

- Definir um horário destinado a esse trabalho colaborativo, a disponibilizar a todos os 

intervenientes. 

- Comunicar esse horário aos Diretores de Turma e, através deles, aos restantes elementos do 

Conselho de Turma e dos elementos do CAA que trabalham com os alunos. 

Será função do Serviço de Psicologia e Orientação 

- Manter todas as tarefas atribuídas ao SPO neste organismo importante e determinante da nossa 

escola. 

- Manter a consultadoria e a articulação com os diretores de turma, conselhos de turma, outras 

estruturas da escola (SEE, BE, NAE, PES) e na escola (Equipa Rumo ao Sucesso).  

No que diz respeito à Continuidade da implementação/Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT: 

Será função das Docentes do Serviço de Educação Especial 

- Dar continuidade à implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas 

ou a definir nos RTP e, nos casos em que se apliquem, nos respetivos PEI e PIT.  

- Especificamente, manter os Apoios Tutoriais e os APA, sempre que possível, em formato síncrono.  

- Manter as reuniões de trabalho conjunto, entre as docentes de educação especial, para 

articulação de informações e de procedimentos e elaboração de documentos. 

- Dar continuidade à identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, sempre que 

tal se justifique. 

- Reagendar os horários dos Apoios Tutoriais, em função da necessidade de acerto de horários dos 

alunos, sempre que necessário. 
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Será função do Serviço de Psicologia e Orientação 

- Manter todos os acompanhamentos psicológicos e psicopedagógicos aos alunos identificados e 

com medidas deliberadas pela EMAEI, assim como, aos seus encarregados de educação, 

substituindo os atendimentos presenciais por atendimentos não presenciais com recurso aos 

seguintes meios tecnológicos: Zoom; telefone; correio eletrónico. 

- Efetuar uma declaração própria do SPO para a autorização e calendarização dos 

acompanhamentos especializados à distância por parte dos encarregados de educação – a ser 

enviada e devolvida via diretor de turma. 

No que diz respeito ao Apoio às famílias no contexto da modalidade de EeA@D: 

Será função das Docentes do Serviço de Educação Especial 

- Disponibilizar dois tempos letivos, no horário de cada uma das docentes de educação especial, 

para apoio (por telefone ou internet) às famílias, no contexto da modalidade de E@D. 

- Enviar email aos Encarregados de Educação para que possam tomar conhecimento desta 

disponibilidade. 

- Solicitar a envolvência de todos os docentes que trabalham com alunos de Medidas Adicionais, 

em especial no âmbito do CAA (cf. Ata das Equipas Pedagógicas que trabalham com estes alunos), 

na sequência da ação já desenvolvida na reunião de avaliação sumativa de final do 2º período.  

Será função do Serviço de Psicologia e Orientação  

– Manter os acompanhamentos necessários aos encarregados de educação e agregados familiares 

dos nossos alunos em acompanhamento no SPO e/ou outros que surjam, entretanto.  

No que diz respeito à Articulação com diversos serviços da comunidade 

Será função das Docentes do Serviço de Educação Especial 

- Continuar a fazer o trabalho de articulação com o CRI, no que se relaciona com o apoio 

terapêutico e de acompanhamento dos PIT, dos alunos que se encontram abrangidos por estas 

medidas. 

Será função das Serviço de Psicologia e Orientação  

- Manter a consultadoria e a articulação com outras estruturas da comunidade envolvente 

(serviços de pedopsiquiatria, CPCJ´s, EMAT´s, entre outros). 
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5.3. Assiduidade 

Dando cumprimento ao previsto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-lei 14-G/2020, de 13 de abril, definem-se 

as regras de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela Escola e 

por cada aluno, garantindo-se também, no contexto de ensino não presencial, o cumprimento da 

escolaridade obrigatória, continuando os alunos, de acordo com o previsto no referido decreto, obrigados 

ao dever de assiduidade, quer nas sessões de trabalho síncronas, quer nas sessões de trabalho assíncronas. 

Neste sentido, define a Escola as seguintes normas relativas ao cumprimento da assiduidade: 

a) O cumprimento do plano de estudos previsto nas matrizes curriculares do Ensino Básico, dos 

Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos de Educação e Formação Profissional terá de 

obedecer ao que está estipulado no Regulamento Interno, no Plano de Estudos e 

Desenvolvimento do Currículo e no Regulamento dos Cursos Profissionais; 

b) Nas sessões de trabalho síncronas, são registadas faltas de presença sempre que se verifique a 

ausência de um aluno, desde que tivesse sido autorizado pelo EE a participar e tenha meios para 

o fazer; 

c) Nas sessões de trabalho assíncronas, será registada falta (uma) sempre que o aluno não cumpra 

as tarefas propostas pelo professor. Nesta situação, a falta é registada na plataforma 

inovaralunos na sessão síncrona subsequente, no Ensino Básico e nos Cursos Científico-

Humanísticos. Nos cursos da EFP, será marcada na respetiva sessão; 

d) Os alunos que não possuam meios para acompanhar as sessões síncronas ou que não tenham 

sido autorizados pelos respetivos EE a fazê-lo, ficam obrigados ao dever de assiduidade relativo 

às sessões de trabalho assíncronas nos termos enunciados na alínea anterior; 

e) Aos alunos que se encontrem na situação referida na alínea anterior, deverão os professores 

enviar-lhes os conteúdos e guiões de tarefas via e-mail;  

f) Valorizando a Educação Inclusiva, e garantindo a equidade, nenhum aluno poderá ser 

prejudicado caso se verifique não ter meios para interagir com os professores. Assim, deverá 

cada docente reportar ao respetivo diretor de turma situações de alunos que não estejam a 

participar nas sessões de trabalho, o qual deverá reportar a situação à Direção e, 

simultaneamente, entrar em contacto com os encarregados de educação para perceber o 

motivo da ausência do aluno. A verificar-se uma destas situações, a Direção, com o apoio do 

diretor de turma e de entidades da comunidade educativa, tentará fazer chegar ao aluno os 

materiais e, quando possível, os meios necessários para que o aluno possa acompanhar as 

atividades letivas; 
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g) É da responsabilidade dos EE a justificação de faltas, e é da competência do Diretor de Turma a 

aceitação, ou não, da justificação apresentada; 

h) Quando a falta de assiduidade do aluno não respeitar os requisitos definidos nos documentos 

mencionados na alínea a) deste ponto, o aluno é sujeito às medidas aí previstas, para 

cumprimento do plano de estudos. 

5.4. Política de segurança digital  

Devem ser escrupulosamente cumpridas as normas que constam da Política de Comunicação e da Política 

de Segurança da Escola (vd. Página da ESHM), com especial destaque para as normas de segurança 

disponibilizadas no site Apoio às Escolas da DGE, produzidas em articulação estreita com o Comando 

Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados.  

As sessões síncronas devem ocorrer na plataforma Zoom (esta plataforma de videoconferência pode ser 

instalada em qualquer smartphone, permitindo o acompanhamento das sessões de trabalho). Todos os 

alunos devem instalar o Zoom no seu PC e/ou smartphone e/ou tablet, seguindo as instruções que se 

encontram no tutorial disponibilizado aos alunos para o efeito. Mediante autorização dos pais/EE, a 

presença dos alunos é obrigatória, devendo os mesmos fazer a videoconferência com imagem e som, desde 

o momento em que cada professor os convida até ao momento em que o docente encerra a sessão. 

Todos os diretores de turma devem facultar aos professores do conselho de turma os endereços de correio 

eletrónico dos alunos. A eventual realização de trabalhos, exercícios, ou de outra tarefa realizada de forma 

assíncrona, deve ser assegurada através da Plataforma Moodle ou do e-mail pessoal dos alunos. É de evitar 

a diversificação de plataformas na interação com os alunos. 

O Professor Roberto Carvalho é o responsável pelo apoio às plataformas Moodle e Zoom. 
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6. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E AVALIAÇÃO SUMATIVA FINAL 

6.1. Avaliação Interna 

Após auscultação de cada departamento e do conselho dos cursos profissionais, foi proposta ao conselho 

pedagógico a forma como a avaliação será realizada ao longo do 3.º período, culminando na atribuição de 

uma avaliação final, tendo ficado aprovadas as normas que a seguir se apresentam. 

Assim, na sequência da reunião online do Conselho Pedagógico de 14 de abril de 2020, e coligidos os seus 

contributos no sentido de adaptar o disposto no Referencial de Avaliação da ESHM à atual conjuntura, 

determino que: 

6.1.1. Avaliação das aprendizagens n o Ensino Básico e nos Cursos Científi co-

Humanísticos 

1. Deverá ser valorizada a utilização formativa da avaliação, tendo em consideração a evidência de 

aprendizagens realizadas no retorno dado pelos alunos, quer no envio dos trabalhos solicitados, quer na 

sua defesa nas sessões síncronas, enfatizando-se o peso inerente à situação de excecionalidade em que 

nos encontramos. 

2. A avaliação deve ser realizada através dos critérios expressos nas rubricas que constam do Referencial 

de Avaliação da ESHM, especificados para cada atividade que o aluno deverá cumprir. 

3. O feedback fornecido pelo professor deve ser entendido como uma ferramenta estratégica de apoio ao 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, que indique ao aluno o que ele tem de fazer para 

melhorar a sua aprendizagem. 

4. No final do período, os docentes, orientados pelo seu juízo crítico profissional e no superior interesse do 

aluno, devem utilizar os elementos recolhidos até ao momento da avaliação sumativa final de 3.º 

período para fazer um “balanço global acerca do perfil de aprendizagem desenvolvido”, conforme o 

disposto no ponto 7.4. do referido referencial, respeitando a rubrica de avaliação a seguir apresentada: 

Níveis de 
desempenho 

Descritores de desempenho 

EB ES O aluno: 

5 20-18 
Mostra ter desenvolvido todas as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina/ano 
de escolaridade, até ao momento a que a avaliação se reporta (combinação dos critérios 
da quantidade e da qualidade).    

4 17-14 
Apresenta falhas que é capaz de reformular, com sucesso, com orientação do professor 
(combinar os critérios da quantidade e da qualidade).   

3 13-10 
Apresenta falhas que implicam apoio direto do professor no processo de trabalho 
(combinação dos critérios da quantidade e da qualidade).  

2 9-7 
Apresenta falhas que exigem mudança na estrutura dos conhecimentos (combinação dos 
critérios da quantidade e da qualidade). 

1 6-0 
Apresenta falhas que exigem mudança nas suas representações e hábitos (combinação 
dos critérios da quantidade e da qualidade).  
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5. Nesse balanço, os professores devem cumprir, tanto quanto possível, o ponto 7.2: 

"7.2. Deverá ter em conta as ponderações de cada domínio explicitadas, para cada disciplina". 

6. Fica suspenso o ponto 1.2. (“Caso o professor não tenha aplicado o conjunto das tarefas de avaliação 

previstas no documento “Ponderações por Domínio”, deverá atribuir-lhe(s) a cotação total.”).  

7. Fica suspenso o ponto 7.1, segundo o qual a avaliação sumativa de final de período "Será autónoma em 

cada um dos três períodos letivos". 

8. Fica suspenso o ponto 8. (“A classificação final do ano letivo será a média das classificações finais de 

cada um dos três períodos, arredondada à unidade”). 

9. As classificações de cada disciplina têm por referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho 

realizado ao longo do 3.º período. 

10. Sobre a avaliação sumativa de final de ciclo, o especificado no Plano de Estudos e Desenvolvimento do 

Currículo da ESHM sofrerá as adequações que as orientações da tutela especificam, nomeadamente no 

que diz respeito às alterações relacionadas com a avaliação externa. 

 

6.1.2. Avaliação Modular das aprendizagens na EFP  

A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de 

informação, as modalidades formativa e sumativa. 

Os princípios da avaliação (formativa e sumativa) em ambiente digital e na modalidade de ensino à 

distância não são diferentes da avaliação (formativa e sumativa) em regime presencial. De um modo geral, 

o mais importante é que a avaliação se centre em ajudar os alunos a aprender melhor, dando-lhes um 

feedback de qualidade, o que permitirá aos alunos e aos professores regularem a aprendizagem e o ensino. 

Será realizado um ajustamento relativamente às tarefas de avaliação a solicitar e ao peso a atribuir a cada 

uma, utilizando o que for mais adequado face à realidade de ensino à distância. Este trabalho de análise e 

de reformulação terá que ser efetuado de acordo com as caraterísticas de cada disciplina, utilizando para o 

efeito as rubricas definidas no Referencial de Avaliação 2019/20. 

6.1.3. Avaliação da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  

A FCT realizada pelos alunos do 2.º ano durante o passado 2.º período, independentemente do número de 

horas cumpridas, terá que ser avaliada até final deste ano letivo, mantendo-se o que está previsto no 

Regulamento Interno da ESHM.  

A FCT realizada pelos alunos do 3.º ano, obedecendo a uma metodologia de prática simulada, terá que ser 

avaliada de acordo com os critérios de avaliação ajustados à nova realidade e aprovados em Conselho 
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Pedagógico. Para tanto, cada diretor de cursos e respetivos orientadores de FCT, tendo em consideração as 

especificidades inerentes a cada prática simulada, têm que: 

 Efetuar a reformulação dos planos da FCT; 

 Definir o plano individual de formação (acordado entre o aluno e o orientador); 

 Auscultar os tutores das Entidades de Acolhimento no sentido de saber da sua 

disponibilidade para colaborar em determinadas etapas da FCT. 

 Estipular uma calendarização com os alunos de forma a assegurar o apoio necessário durante 

as 420 horas de FCT; 

 Planificar a monitorização dos processos;  

 Ajustar os critérios de avaliação. 

6.1.4. Avaliação da Prova de Aptidão Profissional (PAP)  

O desenvolvimento dos projetos da PAP, tendo em atenção a modalidade de Ensino à Distância, implicará 

que os orientadores ajustem as componentes práticas do projeto, principalmente quando esta vertente 

estava dependente da realização do estágio em contexto real. Nestes casos, sempre que possível, terá que 

haver a mobilização das competências adquiridas na FCT do ano letivo anterior. 

Como, em situações normais, a apresentação da PAP só ocorre em julho, tendo como referência a evolução 

da situação epidemiológica COVID-19 até esse momento, o aluno poderá defender a sua PAP 

presencialmente, em data a definir pela direção da ESHM. Na defesa, participará o número mínimo de 

elementos (aluno, orientadores de PAP, diretor de curso e avaliadores externos), garantindo-se, assim, o 

distanciamento social exigido. 

No caso de a evolução da situação epidemiológica COVID-19 não permitir a realização presencial da 

apresentação da PAP, poderá ser equacionada a sua realização online, desde que reunidas as condições 

para essa realização no domicílio do aluno. 

Os critérios de avaliação a aplicar à PAP serão os que já foram aprovados no Conselho Pedagógico no início 

deste ano letivo. 

6.1.5. Modalidades especiais de avaliação na EFP  

As épocas de recuperação de módulos por exame destinam-se a todos os alunos que frequentem ou 

tenham frequentado um curso profissional, seguindo as orientações existentes no Regulamento Interno da 

ESHM e no Regulamento dos Cursos Profissionais. 

Depois de a direção da ESHM efetuar a calendarização da época de exames para módulos em atraso, os 

alunos devem enviar um pedido de inscrição nos módulos que pretendem ver avaliados, aos serviços 

administrativos da ESHM, para o endereço de mail alunos@escolahenriquemedina.org. 

mailto:alunos@escolahenriquemedina.org
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6.2. Avaliação Externa 

O DL 14-G/2020, de 13 de abril, cancela a realização: 

a) Das provas de aferição, do 8.º ano de escolaridade; 

b) Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

c) Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

d) Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de 

disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

Os alunos do Ensino Secundário realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como 

provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses 

exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso. 
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7. REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DOS 

11.º E 12.º ANOS DE ESCOLARIDADE 
 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), e tendo presente o Plano de Contingência já implementado pela 

direção da Escola, que será atualizado e ajustado face à evolução da situação e ao regresso às aulas 

presenciais para os alunos dos 11.º e 12.º anos (disponível em www.escolahenriquemedina.org), 

estabelecem-se as seguintes orientações para a reorganização do funcionamento da Escola: 

 

7.1. Organização Escolar  

1. Os horários das turmas dos 11.º e 12.º anos serão desfasados entre si, evitando, o mais possível, a 

concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente na Escola. Assim, as aulas de cada 

turma concentrar-se-ão, preferencialmente, e sempre que possível, durante o período da manhã ou da 

tarde; 

2. A distribuição das turmas será efetuada de forma a assegurar que as salas utilizadas estejam distanciadas 

entre si e cada sala seja para uso exclusivo de uma turma; 

3. Privilegiar-se-á a utilização das salas mais amplas e arejadas da Escola, sentando um aluno por secretária. 

As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique ter 

alunos de frente uns para os outros;  

4. Nos intervalos entre as aulas, os alunos devem permanecer, em regra, dentro da sala; 

5. Foram definidos circuitos e procedimentos no interior da Escola, que promovem o distanciamento físico 

entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da Escola até à sala de aula, às entradas de 

pavilhões e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre os alunos; 

6. Foram identificados os percursos para a sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência 

implementado; 

7. As salas para uso pelos docentes e não docentes foram reorganizadas de forma a possibilitar a sua 

utilização promovendo o distanciamento físico; 

8. Estão encerrados o bufete, os espaços para apoio e convívio de alunos; 

9. A lotação da biblioteca e das salas de informática está reduzida para um terço da sua lotação máxima e 

dispõe de sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados; 
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10. Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, para 

evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 

11. No acesso à Escola, nos circuitos realizados pelos alunos no seu interior e na entrada das salas de aula, 

cada aluno deverá manter o distanciamento necessário contribuindo, desta forma, para a contenção da 

propagação do novo coronavírus. 

12. Será privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos; 

13. As normas descritas nos pontos anteriores (1 a 12), são implementadas para evitar a concentração de 

alunos nos espaços comuns da Escola. O distanciamento social é um comportamento fundamental para 

conter a propagação do novo coronavírus. 

14. Por motivos das obras de requalificação em curso na Escola, a cantina não está em funcionamento, 

razão pela qual as turmas só terão aulas em regime presencial num dos turnos, manhã ou tarde. 

 

7.2. Frequência das aulas presenciais  

Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional. 

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os respetivos exames. 

Passarão para regime de aulas presenciais as seguintes disciplinas: 

Curso de Ciências e 

Tecnologias 

11.º ano 

Biologia e Geologia 

Física e Química A 

Geometria Descritiva A 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Matemática 

Curso de Ciências 

Socioeconómicas 

11.º ano 

Economia A 

Geografia A 

História B 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Matemática 

Curso de Artes Visuais 

 

11.º ano 

História da Cultura e das 

Artes 

Geometria Descritiva A 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Desenho A 

Curso de Línguas e 

Humanidades 

11.º ano 

MACS 

Geografia A 

Literatura Portuguesa 

Francês 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

História 
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Nos cursos de Educação e Formação Profissional, não há alunos inscritos em Exames Nacionais em 

disciplinas com a mesma designação ou com conteúdos idênticos das que têm oferta de exames finais 

nacionais dos cursos científico-humanísticos e cujos cronogramas estão ainda incompletos. 

As disciplinas que não constam da tabela anterior continuarão a funcionar remotamente, podendo os 

horários ser ajustados. 

 

7.3. Assiduidade nas aulas presenciais  

A assiduidade será registada no programa inovaralunos, podendo ser consultada pelos pais/EE através da 

plataforma inovarconsulta. 

Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de educação, 

veem as suas faltas justificadas, não estando a Escola obrigada à prestação de serviço remoto. 

Para os alunos que se encontrem atestadamente em grupo de risco, a Escola facilitará o apoio remoto, à 

semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

 

7.4. Código de Conduta 

Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus.  

O Plano de Contingência da Escola, disponível em www.escolahenriquemedina.org, salvaguarda as boas 

práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória e promove, ainda, o distanciamento físico. Neste 

sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a 

comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

1. O uso de máscara é obrigatório no interior da Escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações 

em que a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-Escola-casa (especialmente quando 

utilizados transportes públicos); 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3. Ao entrar na Escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos;  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa 

de banho e sempre que estejam sujas;  
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6. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e 

lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interrutores, etc;  

11. Trazer apenas o material essencial para as aulas e não o partilhar. 
 

A Escola, no regresso dos alunos, promoverá, em cada turma, uma ação de sensibilização para as boas 

práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

O desrespeito pelos procedimentos apresentados no presente documento e no Plano de Contingência da 

Escola será tratado de acordo com o previsto no Código de Conduta e Disciplina da Escola relativamente a 

“Dificuldades de Cumprir o Papel de Aluno” e “Problemas de Hostilidade”. 
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8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PRESENTE PLANO 
 

A monitorização do Plano de EeA@D compete às lideranças intermédias, que, em três momentos, final do 

2.º período (através das respostas ao questionário EstamosOn), intermédia e final do ano letivo, deverão 

fazer o levantamento dos dados a seguir identificados, os quais serão remetidos para a Direção através de 

email (orggest@eshm.edu.pt), para serem tratados pelo Observatório de Qualidade da Escola (OQE).  

1.º Princípio: Mobilizar para a mudança 

Que estratégias de gestão e de liderança foram definidas e implementadas? 

Que papel foi desempenhado pelas lideranças intermédias: 

- Coordenadores de Departamento? 

- Coordenadores de Diretores de Turma? 

- Coordenadores de Ensino Profissional? 

- Coordenadores de Curso? 

- Diretores de Turma? 

- Equipas Pedagógicas / Conselhos de Turma? 

2.º Princípio: Comunicar em rede 

Como se estabeleceu o circuito de comunicação: 

- Entre os docentes? 

- Entre os docentes e os alunos? 

- Entre a Escola e as famílias? 

Que parceiros foram mobilizados e com que função?  

3.º Princípio: Definir o modelo EeA@D 

A mancha horária foi cumprida por todos os alunos, no que diz respeito às  

- sessões de trabalho síncronas? 

- sessões de trabalho assíncronas? 

Qual foi a duração média das aulas síncronas? 

Houve tempos de intervalo entre as tarefas propostas? 

Que tempo global tiveram os alunos dedicado à aprendizagem autónoma?  

4.º Princípio: Colaborar e articular 

Que formas de entreajuda entre professores foram operacionalizadas? 

5.º Princípio: Definir metodologias de ensino  

As sessões de trabalho síncronas foram utilizadas para: 

- orientação educativa dos alunos para as tarefas; 

- esclarecimento de dúvidas dos alunos, suscitadas pela realização das tarefas; 

- interação e práticas de oralidade; 

- exposição de conteúdos pelo professor; 

mailto:orggest@eshm.edu.pt
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- realização de atividades individuais pelos alunos, com apoio do professor; 

- realização de atividades coletivas, com apoio do professor.  

De que forma se respeitaram os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos? 

Como se fez a monitorização e avaliação das aprendizagens? 

6.º Princípio: Selecionar os meios tecnológicos de EeA@D 

Que meios tecnológicos foram privilegiados? 

Que formações foram realizadas pelos docentes para operacionalização dos meios tecnológicos? 

7.º Princípio: Cuidar da comunidade escolar 

Que atividades promotoras do sentido de pertença à turma foram realizadas? 

Que atividades foram desenvolvidas, no sentido de promover o bem-estar emocional dos alunos e a confiança 

face à escola, enquanto se aprende a partir de casa? 

Que formas de prevenir situações de isolamento de alunos foram operacionalizadas? 

Como se incentivou a interajuda entre os alunos? 

8.º Princípio: Acompanhar e monitorizar 

Indicadores de quantidade: 

Quantas tarefas foram enviadas pelos professores no período em análise? 

Que meios tecnológicos ou materiais foram necessários?  

Qual foi a taxa de concretização das tarefas? 

Quais foram os mecanismos de apoio aos alunos sem computador e/ou ligação à internet, em casa?  

Indicadores de qualidade: 

Qual foi o grau de satisfação dos  

- docentes? 

- alunos? 

- EE? 

Qual foi a qualidade do feedback dado aos alunos, visando a monitorização das aprendizagens, na perspetiva 

- dos docentes? 

- dos alunos? 

- dos EE? 
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9. CONCLUSÃO 
 

O presente Plano de Implementação do Ensino e da Aprendizagem à Distância na ESHM é, antes de mais, 

um documento orientador deste novo processo que o sistema educativo teve de adotar, integrando as 

exigências legais, os contributos da comunidade escolar, a experiência adquirida no final do 2.º período e 

os recursos disponíveis. Salientamos o profissionalismo dos docentes na implementação deste processo, 

superando inúmeras lacunas, desde a ausência de formação às contrariedades causadas pela situação de 

pandemia, quer a nível pessoal e familiar, quer social, como também em termos profissionais, o que levou 

os docentes da Escola a recorrerem a autoformação ou a formação disponibilizada online, mostrando um 

forte interesse em continuar a contribuir para a proximidade dos alunos com a Escola e, sobretudo, com a 

aprendizagem. A competência e dedicação dos professores poderá explicar a adesão, superior a 99%, de 

pais e EE e dos alunos ao EeA@Distância. 

Este plano tem estado, desde o dia 12 março, em constante (re)construção visando corresponder a todas as 

exigências e orientações emanadas pela tutela na tentativa de espelhar o compromisso da Escola com toda 

a comunidade educativa. 

Importa, ainda, destacar o importante papel da autarquia na atribuição de equipamentos, computadores e 

acesso à internet, aos 65 alunos identificados pelos Diretores de Turma como não os tendo disponíveis, o 

que contribuiu para a promoção de equidade entre todos os alunos no acesso à Educação, potenciando a 

Missão da Escola – Disciplina e Excelência para Todos e Por Todos. 
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