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PLANO DE E@D DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças/alunos continuem a aprender, no 
contexto da suspensão das atividades letivas presenciais, procede-se à 
implementação do Ensino a Distância (E@D).  

Definição das estratégias de gestão e liderança 

A estratégia básica de gestão do currículo na modalidade de E@D do AEA assenta no 
cumprimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das 
Aprendizagens Essenciais. 

A prioridade máxima dos docentes será a de garantir a diferenciação pedagógica 
também para os alunos mais vulneráveis no acesso à internet e na utilização do 
computador, a partir das soluções possíveis para cada caso identificado. 

O programa de E@D do AEA consubstancia-se ao nível da Planificação, da Execução e 
da Avaliação. 

1. Planificação 

A planificação dos documentos orientadores deve ter por base as seguintes 
definições, constantes do documento “Orientações para a organização do ano letivo 
2020-21”, da autoria da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares:  

a) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 
aluno sem a presença ou intervenção daquele; 

b) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que 
os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e 
formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa 
plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de 
comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e 
docentes, em torno das temáticas em estudo; 

c) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 
aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 
participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões 
e apresentarem trabalhos. 
 

 

A mancha horária semanal é fixa e de acordo com o horário presencial definido para 
a turma desde o início do presente ano letivo, exceto para o 1.º ciclo. 
 
Aulas síncronas em cada ciclo de ensino: 

• 1.º ciclo: 4 sessões semanais, em pequeno grupo, com a duração mínima de 30 
minutos – uma destas sessões poderá ser realizada em plenário com toda a 
turma; 

• 2.º ciclo: 50% da carga letiva de cada disciplina, correspondendo a sessão 
síncrona ao primeiro tempo e estando o segundo destinado a trabalho 
autónomo; 
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• 3.º ciclo: 70% da carga letiva de cada disciplina, correspondendo a sessão 
síncrona à primeira parte da aula e estando o tempo restante destinado ao 
trabalho autónomo; 

• ensino secundário (cursos científico-humanísticos e profissionais): 100% da 
carga letiva, podendo o professor gerir o tempo das aulas de modo a incluir 
momentos de trabalho autónomo; 

• cursos EFA, formações modulares, cursos PLA: 100% da carga letiva, podendo o 
professor gerir o tempo das aulas de modo a incluir momentos de trabalho 
autónomo. 
 
Nota: Relativamente ao 2.º e 3.º ciclos, consultar Anexo 1: «Manchas horárias 
com a distribuição dos tempos síncronos». 

Cada Departamento/Conselho de Ano/Conselho de Grupo Disciplinar deverá definir e 
elaborar um Guião Pedagógico - GPS: Semanal, no 1.º ciclo; Sazonal (por sequência 
de aprendizagem/componentes de formação/UFCD) para os restantes ciclos de 
ensino.  

O GPS de cada turma no 1.º ciclo/de cada disciplina nos restantes ciclos de ensino, 
sendo uma ferramenta orientadora do trabalho dos alunos, deverá ser partilhado com 
estes através da plataforma Teams e com o conselho de turma, semanalmente no 1.º 
ciclo e antes do início de uma sequência de aprendizagem nos restantes ciclos. 

 Nota: Consultar Anexo 2 -«Orientações para a Elaboração do GPS». 

 
2. Execução  

Na educação pré-escolar, em que o ensino à distância não se poderá realizar, pela 
sua especificidade de ensino/aprendizagem, deverá o enfoque ser dado no trabalho 
conjunto com os pais, no sentido da promoção da relação com as crianças do grupo e 
na partilha de aprendizagens executadas em casa. Em caso de necessidade de 
confinamento, deverão ser privilegiados os suportes digitais para comunicar com as 
crianças e os pais, usando a plataforma que melhor se adapte a cada educador e à 
sua realidade de trabalho (tendo em conta o seu próprio grupo). 

Nos restantes níveis de ensino, devem os docentes escolher métodos de ensino 
apropriados, em função do contexto de cada grupo-turma, não esquecendo os alunos 
mais vulneráveis.  

As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, 
propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 
autónomo. 

Deverão os docentes elaborar perguntas, avaliações e exercícios formativos para 
acompanhar o processo de aprendizagem das crianças/alunos. Sempre que possível, 
utilizar as ferramentas através das quais as crianças/alunos possam transmitir os seus 
comentários. 

Deve ser dada orientação educativa aos alunos (o que se pretende com cada tarefa, 
quais as páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os 
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colegas, onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu 
trabalho, por exemplo, através de um portefólio). 

As atividades propostas deverão contemplar espaços de interação e de convívio, 
sempre que possível, promovendo o trabalho de grupo e quebrando o isolamento em 
que os alunos se encontram.  

O desenvolvimento de atividades à distância com as crianças/alunos deve centrar-se 
na criação de rotinas de trabalho, que confiram segurança, e que são diferentes das 
presenciais.  

Os docentes deverão: desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença 
ao grupo/turma; pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional das 
crianças/alunos e na promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a 
partir de casa; prevenir situações de isolamento e incentivar a interajuda entre 
todos; desenvolver, sempre que possível, metodologias de aprendizagem que 
promovam um papel ativo dos alunos na procura de novos saberes.  

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento 
de projetos interdisciplinares, que levem os mesmos a mobilizar as aprendizagens de 
várias áreas disciplinares/disciplinas/componentes de formação/UFCD. Por exemplo, 
poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, 
projetos, entre outros.  

3. Avaliação 

A avaliação na Educação Pré-escolar é contínua e formativa e deverá manter-se nos 
moldes já aprovados em Conselho Pedagógico nos anos anteriores. No final de cada 
período é realizada uma avaliação de grupo, que fica anexa à ata da reunião de 
avaliação do departamento da educação pré-escolar, dando conhecimento aos 
encarregados de educação. No final do 1.º e 3.º períodos, as avaliações são 
descritivas e nominais e serão entregues aos encarregados de educação via digital. 

A avaliação, em todos os níveis de ensino, incide sobre conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores, de acordo com o previsto nos critérios gerais de avaliação do AEA 
e nos critérios específicos de avaliação de cada conselho de ano/grupo disciplinar. 

Recomenda-se o recurso a formas diversificadas de avaliação, nomeadamente: 
atividades avaliativas e instrumentos interligados, integrando formatos como: 
participação em fóruns, realização de debates e discussões, resposta a perguntas ou 
análises de temas de forma colaborativa; elaboração de um produto pelo estudante; 
realização de fichas de avaliação, trabalhos de grupo, mapas conceptuais, blogues, 
portefólios, entre outros. 

A avaliação é da responsabilidade do professor, devendo os alunos ser implicados no 
processo de avaliação, nomeadamente com recurso à autoavaliação, à coavaliação, à 
autorregulação, à avaliação por pares e ainda à metacognição. 

Os resultados da avaliação devem ser comunicados através do fornecimento de um 
feedback descritivo e avaliativo, dado em tempo útil, entendível, seletivo, 
específico, contextualizado, equilibrado, orientador e transferível. 
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O feedback deve contemplar informações relativas aos processos afetivos de 
motivação e envolvimento do aluno no processo de aprendizagem, aos processos 
cognitivos, em que se destaca o que precisa ser revisto, apontar caminhos e direções, 
indicando estratégias alternativas, apoiando a reestruturação das interpretações 
realizadas, das atividades integradoras (Cursos EFA), entre outras. 

Os alunos vulneráveis não integrados e/ou com dificuldades de integração no E@D 
terão critérios de avaliação distintos, garantindo a sua proteção e salvaguarda. 

4. Assiduidade 
 

A assiduidade é um dever dos alunos, mesmo na modalidade de E@D. 
 
No 1.º ciclo, compete aos professores recolher evidências da participação dos alunos, 
tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e 
por cada aluno. 
  
Uma vez que, nos 2.º e 3.º ciclos, todas as aulas se iniciam com sessão síncrona, a 
assiduidade dos alunos será controlada através da marcação de faltas no Inovar+. No 
ensino secundário, como todas as aulas são síncronas, procede-se à marcação de 
faltas no Inovar +. 
 
Devem sempre ser salvaguardadas as situações dos alunos vulneráveis digitais. 

 

Estratégia e circuito de comunicação 

O GPS de cada turma (1.º ciclo)/disciplina (restantes ciclos de ensino) deverá ser 
partilhado com os alunos através da plataforma Teams e com o conselho de turma, 
semanalmente no 1.º ciclo e antes do início de uma sequência de aprendizagem nos 
restantes ciclos. 

Para apoiarem os docentes, os coordenadores devem demonstrar confiança no 
trabalho em curso, bem como transmitir tranquilidade e disponibilidade para 
esclarecimentos. 

Deverão ser criadas comunidades para assegurar a organização dos processos de 
aprendizagem digital.  

1. Comunidades 
 

a) Coordenadores de departamento/de ano/grupo disciplinar: 
elaboração/monitorização dos GPS; 

b) Coordenador da educação de adultos/mediadores/coordenador de 
curso/docentes – elaboração e monitorização de GPS das componentes de 
formação/UFCD; 

c) Diretores de Curso/Diretores de Turma dos Cursos Profissionais/ Formador 
da componente tecnológica (ano terminal dos Cursos EFA Dupla 
Certificação) – planificação e monitorização de Estágios e de PAP (esta 
última não se aplica aos Cursos EFA D.C.); 



 6 

d) Os conselhos de ano reúnem semanalmente e os grupos disciplinares (por 
ano de escolaridade) sempre que há necessidade de planificar uma nova 
sequência de aprendizagem; 

e) DT/Mediadores / Docentes/ Docentes de apoio / Docentes de educação 
especial / Técnicos / Psicólogos/Tutores - manter o contacto entre alunos 
através de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos; incrementar 
interações sociais; motivar para a realização das tarefas; mobilizar todos os 
recursos disponíveis no sentido de ultrapassar barreiras, fragilidades e 
isolamento; 

f) Grupo/Turma - Manter a ligação à escola e ao grupo/turma implica 
construir espaços em plataformas digitais, para divulgação dos trabalhos 
efetuados pelas crianças/pelos alunos, bem como fomentar o 
estabelecimento de comunicações regulares entre professores e alunos e 
entre alunos (na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, especialmente). Nesta 
fase, a interajuda é primordial, devendo ser promovidas técnicas de 
colaboração entre crianças/alunos, quer ao nível da realização das tarefas 
quer ao nível da regulação interpares. Devem também promover uma 
interação social regular, medidas de proteção social e responder aos 
problemas psicossociais aos quais as famílias podem ter de fazer face em 
situações de isolamento. 

 
 

Modelo de ensino a distância 

Apesar de ser a plataforma Teams o meio de comunicação adotado, em situações 
excecionais, poderão também ser rentabilizados os meios tecnológicos com os quais 
todos estão familiarizados, tais como email, programa Inovar+, blogues, entre outros.  

 

Funções da equipa de apoio tecnológico 

Assegurar suporte aos docentes na utilização da plataforma Microsoft Teams através 
de:  

a) Disponibilização de documentos de apoio (Guias, manuais, tutoriais e/ou 
outros); 

b) Disponibilização de uma equipa no Microsoft Teams, na impossibilidade da 
utilização da mesma, de um endereço de e-mail para esclarecimento de 
dúvidas. 

 
O suporte aos alunos/encarregados de educação na utilização da plataforma 
Microsoft Teams deverá ser feito pelos docentes, encaminhando as dúvidas para a 
leitura dos documentos disponibilizados no site do agrupamento e/ou recorrendo ao 
centro de suporte do agrupamento (da empresa BMWT). 
 
 Nota: Consultar o Anexo 3 - «Guião de boas práticas na utilização da 
plataforma Teams».  

 
 

Plano de monitorização e avaliação 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D do agrupamento, 
serão constituídas as seguintes equipas: 
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1. Equipa responsável – três elementos do Conselho Pedagógico  
2. Equipa executiva - coordenadores de cada estabelecimento e uma assessora 

da direção  

Para recolha e análise de dados,serão tidos em conta os seguintes indicadores: 

Indicadores de qualidade 

 grau de satisfação dos docentes,  
 grau de satisfação dos alunos, 
 grau de satisfação dos pais/EE, 
 qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das 

aprendizagens. 

Indicadores de quantidade (questionário final) 

 número de aulas lecionadas; 
 disponibilização de meios tecnológicos de E@D;  
 apoio ao desenvolvimento de competências digitais de docentes e de alunos;  
 desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos às famílias sem 

computador e sem ligação à internet em casa. 
 
 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 11 de novembro de 2020 
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ANEXO 1 - MANCHAS HORÁRIAS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS SÍNCRONOS 

Plano de E@D do Agrupamento de Escolas de Alcochete 

(Apresentação de EXEMPLOS) 

2º Ciclo 

Horário da turma: 5º A 

Tempos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

08:20 - 09:05 
PORT 

SS C.D. 
SS 

PORT 
SS PORT 

SS 

Ing 
SS 

SA SA 

09:05 - 09:50 SA Ing. 
SS 

SA HGP 
SS 

SA 
SA SA 

10:00 - 10:45 
MAT 

SS 
HGP 

SS 
ED-VI 

SS 
MAT 

SS 
C-NAT 

SS 

10:45 - 11:30 SA SA SA SA SA 

11:40 - 12:25 
EMUS 

SS C-NAT 
SS 

MAT 
SS 

E.FIS 
SS 

ET 
SS 

SA SA SA 

12:25 - 13:10 SA TIC 
SS 

E.M.R.C. 
SS 

  SA 
SA SA 

13:40 - 14:25           

14:25 - 15:10           

15:20 - 16:05 
E.FIS 

SS         

16:05 - 16:50 SA         

17:00 - 17:45           

17:45 - 18:30           

 

Simbologia Identificação Descrição 

SS SessãoSíncrona  
Desenvolvida em tempo real pelo professor com 

todos os alunos e que permite que 
estesinterajamtambém com os seus pares. 

SA Sessão de trabalho Autónomo  

Os alunos realizam de forma autónoma, 
individualmente ou em grupo, o trabalho definido 

pelo docente. Caso o aluno necessite, pode 
solicitar o esclarecimento de dúvidas ao professor, 
que se encontrará disponível durante toda a aula. 
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3º Ciclo 
Horário da turma: 7º A 

 

Tempos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

08:20 - 09:05 

MAT 

60´ 
SS 

C-NAT 
FQ 

60’ 
SS Ing 

30’ 
SS 

FQ 

60’ 
SS 

PORT 

60’ 
SS 15’ 

SA 

09:05 - 09:50 
30´ 
SA 

30’  
SA GEO 

30’ 
SS 30’ 

SA 
30’ 
SA 15’ 

SA 

10:00 - 10:45 

Ing 

60´ 
SS 

PORT 

60´ 
SS 

C.D. 
HST 

30’ 
SS 

C-NAT 

60’ 
SS MAT 60’ 

SS 15’ 
SA 

10:45 - 11:30 
30´ 
SA 

30´ 
SA HST 

30’ 
SS 30’ 

SA  30’ 
SA 15’ 

SA 

11:40 - 12:25 PORT 

30’ 
SS 

E.FIS 

60’ 
SS 

ESPII 

60’ 
SS 

GEO 

60’ 
SS ESPII 

30’ 
SS 

15’ 
SA 

15’ 
SA 

12:25 - 13:10 TIC 

30’ 
SS 30’ 

SA 
30’ 
SA 

30’ 
SA E.FIS 

30’ 
SS 

15’ 
SA 

15’ 
SA 

13:40 - 14:25           
14:25 - 15:10           

15:20 - 16:05 
ED-VI 

60´ 
SS   

DAC 

60´ 
SS     

16:05 - 16:50 30´ 
SA   30´ 

SA     

17:00 - 17:45 ET 

30’ 
SS 

  E.M.R.C. 

30’ 
SS 

    
15’ 
SA 

15’ 
SA 

17:45 - 18:30           
 

Simbologia Identificação Descrição 

SS 
60’ (minutos) 
30’ (minutos) 

Sessão Síncrona  
Desenvolvida em tempo real pelo professor com 

todos os alunos e que permite que estes interajam 
também com os seus pares. 

SA 
30’ (minutos) 
15’ (minutos 

Sessão de trabalho Autónomo  

Os alunos realizam de forma autónoma, 
individualmente ou em grupo, o trabalho definido 

pelo docente. Caso o aluno necessite, pode 
solicitar o esclarecimento de dúvidas ao professor, 
que se encontrará disponível durante toda a aula. 

  



 3 

Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

Horário da turma: 10º A 

Tempos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

08:20 - 09:05       

B.G. 
FQA SS 

  

09:05 - 09:50         

10:00 - 10:45 
EF SS 

  
EF SS 

  

10:45 - 11:30     

11:40 - 12:25         

12:25 - 13:10         

13:40 - 14:25 
FQA SS B.G. SS MATA SS 

  
MATA SS 

14:25 - 15:10   

15:20 - 16:05 
PORT SS MAT SS B.G. SS PORT SS INGL SS 

16:05 - 16:50 

17:00 - 17:45 

INGL SS FQA SS FILO SS 

  

FILO SS 
17:45 - 18:30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbologia Identificação Descrição 

SS Sessão Síncrona  
Desenvolvida em tempo real pelo professor com 

todos os alunos e que permite que estes interajam 
também com os seus pares. 
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Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

Horário da turma: 10º PTAGD 

Tempos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

08:20 - 09:05 
PORT SS PPORT SS PGID SS PMAT SS PMAT SS 

09:05 - 09:50 

10:00 - 10:45 
POGD SS PAI SS PING SS PGPPD SS PING SS 

10:45 - 11:30 

11:40 - 12:25 
PGPPD SS PPSI SS POGD SS PAI SS 

PGID SS 

12:25 - 13:10   

13:40 - 14:25         
TIC SS 

14:25 - 15:10         

15:20 - 16:05 
TIC SS 

PPAFD SS 

  
PPAFD SS 

  

16:05 - 16:50     

17:00 - 17:45     
PEDFIS SS 

  

17:45 - 18:30       

 

Simbologia Identificação Descrição 

SS Sessão Síncrona  
Desenvolvida em tempo real pelo professor com 

todos os alunos e que permite que estes interajam 
também com os seus pares. 
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Cursos EFA, Formações Modulares, Cursos PFOL 

Horário da turma: EFA1 

Tempos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

19:30 - 20:15 

EFA.ING SS EFA.CLC SS EFA.CP SS 
EFA.STC SS EFA.CP SS 20:15 - 21:00 

21:10 - 21:55 EFA.STC SS EFA.PRA SS 
EFA.CLC SS 

21:55 - 22:40 

EFA.CLC SS EFA.CP SS EFA.CLC SS EFA.STC SS 
22:50 - 23:35 EFA.CP SS 

 

 

Simbologia Identificação Descrição 

SS Sessão Síncrona  
Desenvolvida em tempo real pelo professor com 

todos os alunos e que permite que estes interajam 
também com os seus pares 
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ANEXO 2 - ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO GPS 
 

“As principais etapas a considerar na conceção de um GPS são: a definição das 
estratégias e das principais atividades a serem desenvolvidas, bem como a seleção 
dos recursos didáticos mais adequados, tendo sempre presente as Aprendizagens 
Essenciais e as áreas de competências do Perfil dos Alunos a desenvolver, por 
parte dos alunos.  

O GPS deve informar os alunos sobre o que se vai aprender, de que forma será 
feita a aprendizagem, quais serão as estratégias e atividades a desenvolver, qual 
será o produto concreto dessas atividades (quando se aplique), e como serão 
avaliados.  

O GPS deve, ainda, possuir uma correta articulação horizontal entre todos os seus 
elementos e uma articulação vertical ou sequencial inteligível, sendo que não 
existe um “modelo único” de GPS. Com efeito, cada professor deve “guiar” os 
alunos, de acordo com os seus propósitos pedagógicos e com as características dos 
seus alunos. O mais importante num guia pedagógico é que seja funcional para 
quem o realiza.  

É igualmente importante que, aquando da criação do GPS, se defina o cronograma 
das atividades e se configure o ambiente virtual por semanas ou tópicos, 
estabelecendo o período para o desenvolvimento de cada atividade, selecionando 
os recursos para a sua execução, com sessões síncronas e assíncronas, assim como 
definindo os momentos para a avaliação/feedback.  

O professor deverá habituar os alunos, antes de começarem qualquer tipo de 
atividade, seja individual ou em grupo, a lerem o GPS na sua totalidade, para que 
tenham uma visão global de tudo o que têm para fazer e, assim, possam programar 
as atividades a desenvolver.  

É muito útil para os alunos associarem a cada unidade os conteúdos, recursos e 
ferramentas necessários para realizar as atividades. Para além disso, é importante 
ajudar os alunos a priorizarem e sequenciarem tarefas, propondo-lhes, por 
exemplo, um número de dias e horas aproximado de dedicação às diferentes fases 
da atividade, apresentada em cada unidade.  

Estas indicações são fundamentais para desenvolver processos de autorregulação e 
de autonomia nos alunos, e para uma navegação sem sobressaltos, no ambiente 
digital. Para reforçar esta orientação na navegação, é também útil criar um 
espaço de comunicação assíncrona (quadro de avisos e notícias), no tópico inicial 
do ambiente, onde o professor possa colocar informação acerca de uma 
determinada atividade que se irá iniciar.” 

in Tema 1, Roteiro 2 do curso de formação Docência Digital em Rede (junho 2020) 
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ANEXO 3 - GUIÃO DE BOAS PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA TEAMS 
 
A fim de proporcionar aos alunos uma utilização fácil e organizada das equipas das 
diversas disciplinas na plataforma Teams, deverão os docentes ter em conta diversos 
aspetos que se enumeram abaixo: 
 

1. A partilha atempada do GPS na equipa da sua disciplina, para que os alunos 
possam organizar o seu trabalho, materiais necessários, etc. 

2. Existência de canais específicos em cada equipa/turma para que os conteúdos 
partilhados estejam organizados e sejam facilmente encontrados pelos 
alunos. Por exemplo:  

a) canal Geral apenas editável pelo professor, que funcione apenas para 
avisos, partilha de conteúdos, nos quais os alunos não podem iniciar 
novas conversas (apenas visualizam, para que os conteúdos não se 
misturem); 

b) um canal que funcione como fórum para esclarecimento de dúvidas, 
onde os alunos podem intervir (por exemplo, chamado ‘Fórum’ ou 
‘Dúvidas’);  

c) um canal por cada sequência de aprendizagem/unidade 
didática/semana/quinzena e claramente identificado, para que os 
alunos consigam facilmente encontrar os recursos disponibilizados pelo 
professor, relacionados diretamente a sequência em questão; 

d) um canal para cada grupo de trabalho, definindo como participantes os 
membros desse grupo (assim, os alunos ganham um espaço de 
colaboração exclusivo do grupo, ao qual o professor acede para 
acompanhamento do trabalho).  

3. Utilização obrigatória do separador ‘Trabalhos’ do canal Geral para a criação, 
comunicação e devolução de tarefas, trabalhos e questionários, resultado do 
trabalho do aluno. Este procedimento permitirá aos alunos a visualização 
rápida de todas as tarefas e trabalhos pendentes e/ou já submetidos, dentro 
e fora das equipas das disciplinas. Além disso, a avaliação atribuída é 
automaticamente transferida para o separador ‘Avaliações’. 

4. A resposta às dúvidas colocadas pelos alunos deve ser feita atempadamente, 
respeitando a necessidade que os alunos possam ter de ver a sua dúvida 
esclarecida, para poderem dar seguimento ao seu trabalho autónomo dentro 
do tempo definido para o mesmo. 

5. Todas as sessões síncronas necessitam de ser antecipadamente marcadas no 
Calendário, com partilha para o canal Geral de cada equipa, a fim de os 
alunos poderem aceder à sessão na hora marcada.  

6. Ao fazer o agendamento de uma sessão síncrona, o professor deve definir, em 
‘Opções da reunião’, ‘Quem pode ignorar o lobby? – Somente eu’ e ‘Quem 
pode apresentar? – Somente eu’. Estas opções permitem ao professor ter o 
controlo total da sessão síncrona, impedindo os alunos de iniciarem a sessão 
antes do professor, bem como de expulsarem os colegas da reunião ou 
retirarem o som uns aos outros. Na opção ‘Permitir que os participantes 
desativem mudo’, poderá ser útil colocar ‘Sim’, caso o professor permita que 
o aluno ative o som do seu microfone sem autorização prévia do docente. 

 
 



 

 
7. O professor deve descarregar a lista de presenças na sessão síncrona antes de 

dar por terminada ess
8. Para terminar uma sessão síncrona para todos os participantes, clicar na seta 

ao lado do botão vermelho e escolher a opção ‘Terminar a reunião’, e não 
‘Sair’. Desta forma, os alunos não poderão manter
entrar. 

9. Recomenda-se a ativação da app Insights num novo separador no canal Geral. 
Esta, entre outras funcionalidades, irá permitir consultar os alunos presentes 
numa sessão síncrona, mesmo que o professor se tenha esquecido de 
descarregar a lista de presenças atempadamente.

10. A utilização da funcionalidade ‘Conversa’ permite comunicação com alunos 
(ou professores) individualmente ou em pequeno grupo. Esta é uma opção a 
ser usada na eventualidade de se pretender alguma comunicação sem o 
conhecimento do resto da turma. 

11. Os alunos devem ser incentivados a ativar as notificações do canal Geral de 
cada equipa, para que não percam informação pertinente.

12.  Os alunos devem ser informados do local onde podem consultar a avaliação e 
feedback dado aos 
- Ícone ou separador ‘Trabalhos’ > ‘Concluída’ > clicar em cada 
trabalho/tarefa. 
- Visão geral das avaliações de cada disciplina no separador ‘Avaliações’ do 
canal Geral. 

13. A fim de permitir a leitura organizada da participação dos 
intervenientes dentro de um canal, não iniciar uma ‘Nova conversa’ em resposta 
a uma conversa já existente, mas optar sempre por ‘Responder’ à conversa já 
iniciada. Este procedimento permitirá manter o encadeamento cronológico das 
respostas e facilitará o seguimento das várias partilhas feitas.

O professor deve descarregar a lista de presenças na sessão síncrona antes de 
dar por terminada essa reunião, a fim de poder registar as faltas. 
Para terminar uma sessão síncrona para todos os participantes, clicar na seta 
ao lado do botão vermelho e escolher a opção ‘Terminar a reunião’, e não 
‘Sair’. Desta forma, os alunos não poderão manter-se na sessão, nem voltar a 

se a ativação da app Insights num novo separador no canal Geral. 
Esta, entre outras funcionalidades, irá permitir consultar os alunos presentes 
numa sessão síncrona, mesmo que o professor se tenha esquecido de 

ar a lista de presenças atempadamente. 
A utilização da funcionalidade ‘Conversa’ permite comunicação com alunos 
(ou professores) individualmente ou em pequeno grupo. Esta é uma opção a 
ser usada na eventualidade de se pretender alguma comunicação sem o 

hecimento do resto da turma.  
Os alunos devem ser incentivados a ativar as notificações do canal Geral de 
cada equipa, para que não percam informação pertinente. 
Os alunos devem ser informados do local onde podem consultar a avaliação e 

dado aos seus trabalhos:  
Ícone ou separador ‘Trabalhos’ > ‘Concluída’ > clicar em cada 

Visão geral das avaliações de cada disciplina no separador ‘Avaliações’ do 

. A fim de permitir a leitura organizada da participação dos 
intervenientes dentro de um canal, não iniciar uma ‘Nova conversa’ em resposta 
a uma conversa já existente, mas optar sempre por ‘Responder’ à conversa já 
iniciada. Este procedimento permitirá manter o encadeamento cronológico das 

tará o seguimento das várias partilhas feitas. 
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O professor deve descarregar a lista de presenças na sessão síncrona antes de 
a reunião, a fim de poder registar as faltas.  

Para terminar uma sessão síncrona para todos os participantes, clicar na seta 
ao lado do botão vermelho e escolher a opção ‘Terminar a reunião’, e não 

ssão, nem voltar a 

se a ativação da app Insights num novo separador no canal Geral. 
Esta, entre outras funcionalidades, irá permitir consultar os alunos presentes 
numa sessão síncrona, mesmo que o professor se tenha esquecido de 

A utilização da funcionalidade ‘Conversa’ permite comunicação com alunos 
(ou professores) individualmente ou em pequeno grupo. Esta é uma opção a 
ser usada na eventualidade de se pretender alguma comunicação sem o 

Os alunos devem ser incentivados a ativar as notificações do canal Geral de 

Os alunos devem ser informados do local onde podem consultar a avaliação e 

Ícone ou separador ‘Trabalhos’ > ‘Concluída’ > clicar em cada 

Visão geral das avaliações de cada disciplina no separador ‘Avaliações’ do 

. A fim de permitir a leitura organizada da participação dos vários 
intervenientes dentro de um canal, não iniciar uma ‘Nova conversa’ em resposta 
a uma conversa já existente, mas optar sempre por ‘Responder’ à conversa já 
iniciada. Este procedimento permitirá manter o encadeamento cronológico das 


