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ENQUADRAMENTO 

De acordo com as linhas de orientação emanadas pela Direção Geral de Educação (DGE) e pela 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra 

Filho, Porto organizou-se com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuem 

a aprender durante a suspensão das atividades letivas presenciais (Pandemia Covid-19), de acordo com 

o definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

No processo de mudança para o ensino à distância, o envolvimento de toda a Comunidade 

Educativa, na implementação do Plano de Ensino à Distância (Plano E@D), é imprescindível para o 

sucesso do mesmo.  

O presente plano destina-se a todas as crianças e alunos do Agrupamento de Escolas Leonardo 

Coimbra Filho, Porto aplicando-se, deste modo, a todos os níveis e modalidade de ensino existentes, 

incluindo os Cursos de Educação e Formação de Jovens e os Cursos Profissionais. O E@D aplica-se aos 

docentes no desenvolvimento das suas atividades letivas e não letivas, quando assim se justificar, bem 

como na participação em reuniões de caráter pedagógico, formativo ou outras. 

Para a definição e concretização das orientações pedagógicas, as lideranças intermédias assumem um 

papel essencial no E@D, designadamente: 

a) Os Coordenadores de Departamento e os Diretores de Curso nas questões do 

acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas; 

b) Os Professores Titulares de Turma do 1.º Ciclo e as Educadoras no acompanhamento e 

supervisão das questões relativas à sua turma; 

c) Os Diretores de Turma na organização e gestão do trabalho do Conselho de Turma/Equipas 

Pedagógicas em estreita articulação com a coordenação do Conselho de Diretores de Turma e 

da coordenação das Ofertas Educativas. 

A estrutura do presente plano segue uma lógica sequencial de implementação do Plano E@D, 

de acordo com o Roteiro 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) 
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nas Escolas, apresentando um conjunto de orientações e recomendações, para um contexto único, 

nunca antes perspetivado, contendo as seguintes etapas: 

a) Definição das estratégias de gestão e liderança; 

b) Estratégia e circuito de comunicação; 

c) Modelo de ensino à distância; 

d) Plano de monitorização e avaliação. 

MODELO DE E@D 

A Direção do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto após aprovação do 

Conselho Pedagógico, decidiu manter a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos e pelos 

docentes. 

Deste modo, cada Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Educador, disponibilizará a 

todos os alunos/encarregados de educação na sua turma, na aplicação Classroom as seguintes 

indicações: 

• De acordo com o horário da turma/grupo, com indicação das sessões síncronas e as videoaulas 

#EstudoEmCasa; 

• Planificação semanal por disciplina (Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo - multidisciplinar) adaptada 

à respetiva carga horária, tendo em conta os diferentes ritmos de aprendizagem, assim como, 

flexibilidade temporal na execução das tarefas. 

Em alinhamento com as orientações pedagógicas do Agrupamento o Departamento da 

Educação Pré-escolar, as Equipas Pedagógicas e/ou os Conselhos de Turma concebem uma planificação 

de trabalho semanal para cada grupo/turma. A planificação de trabalho semanal terá a orientação da 

Educadora na Educação Pré-Escolar, do Professor titular de turma no 1.º ciclo, do Diretor de Turma no 

2.º e 3.º ciclos. 

Nas disciplinas dos Cursos das Ofertas Educativas, cada professor/formador fornecerá, para 

cada aula, um guião das atividades a desenvolver, com indicação dos novos conteúdos a tratar e das 

tarefas a cumprir, que devem ser articuladas com o Diretor de Turma e com o Diretor de Curso, na 
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componente de Cidadania e Desenvolvimento, ou na realização de projetos de formação com caráter 

pluridisciplinar. 

O E@D pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, para: 

• As sessões síncronas, especialmente as de videoconferência, devem desenvolver-se no horário 

atual das turmas, não devem ser longas (sugere-se que tenham a duração de cerca de 20 

minutos), não podem ser consecutivas e devem ter como referência a carga horária semanal 

da disciplina, ou seja, no mínimo deve haver uma sessão por semana em cada disciplina; 

• Nas sessões assíncronas, deve haver flexibilidade temporal na execução das tarefas, sendo que 

o tempo destinado aos alunos para a sua realização deve ter como referência a carga horária 

semanal da disciplina. 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

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 assincronamente, tendo em conta 

que as atividades e métodos a desenvolver não podem depender do papel e das competências dos 

Encarregados de Educação, considerando a especificidade do contexto em que nos inserimos, 

retratada no PE&PAA do Agrupamento e em outros documentos oficiais.   

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar aprendizagens de várias disciplinas e/ou 

componentes de formação. 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. A título 

exemplificativo, poderão ser desenvolvidos as seguintes áreas de competência: informação e 
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comunicação; relacionamento interpessoal; pensamento crítico e criativo; desenvolvimento pessoal e 

autonomia; bem-estar, saúde e ambiente. A este propósito, é de referir que o E@D 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 E@D pretende desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença e ligação do 

aluno à escola e ao grupo/turma, bem como fomentar o estabelecimento de comunicações regulares 

entre professores e alunos e entre alunos.  

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. As 

atividades propostas deverão contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo o trabalho 

de grupo online e quebrando o isolamento em que os alunos se encontram. 

MEIOS TECNOLÓGICOS 

O Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto procurou encontrar os meios 

tecnológicos que auxiliem o ensino à distância sem inundar os alunos de múltiplas soluções de 

comunicação. 

Para possibilitar o E@D, e uma harmonização dos métodos de ensino e aprendizagem, que 

facilite a concentração dos alunos nos espaços digitais, consideramos que os meios de comunicação a 

utilizar devem ser intuitivos e de fácil utilização para alunos e para os docentes. 

Por estes motivos, e também no alinhamento das estratégias de comunicação e produtividade, 

em uso pelos docentes, neste Agrupamento, há mais de cinco anos, baseados na G Suite - Google for 

Education, reforçamos a configuração das suas ferramentas administrativas, para podermos alargar o 

acesso também aos nossos alunos. 
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Assim, as diferentes aplicações da G Suite, tais como, Gmail, Drive, Calendar, Meet, Classroom, 

Jamboard, etc. podem ser usadas de forma integrada, simplificada e, em breve, se espera, 

transparente, para que todos se possam centrar no processo de ensino e aprendizagem. 

 Relativamente a esta infraestrutura, foram acauteladas todas as restrições para que não sejam 

divulgados dados de qualquer utilizador no domínio aeleonardocoimbra.net, no cumprimento do 

Regulamento Geral de Dados, sejam os docentes, os alunos, os seus encarregados de educação, ou os 

nossos colaboradores. 

Por motivo da proteção de dados de todos os intervenientes, neste processo, estão desativadas 

as opções de gravação vídeo, e as imagens que sejam captadas não podem ser partilhadas, fora do 

nosso circuito interno de comunicação, como já habitualmente temos feito, por exemplo, nas 

publicações para o Facebook do nosso Agrupamento. 

Foram criadas contas de correio eletrónico institucional para cada um dos nossos alunos. Os DT 

devem entregar as credenciais de acesso, da seguinte forma: 

• Se o aluno já tiver 13 anos, diretamente ao aluno, que fica responsável pela utilização desse 

acesso; 

• Se o aluno não tiver 13 anos, será entregue ao Encarregado de Educação, que supervisionará a 

utilização responsável da conta. 

Também por motivo de proteção de dados, estão também desativadas as funcionalidades de 

recuperação de palavras-passe, impedindo a divulgação de informações pessoais, tais como números 

de telemóvel, endereços de email secundários, ou outros, de todos os utilizadores da nossa G Suite for 

Education. Em caso de perda da palavra-passe, deve ser enviado um email para 

geral@aeleonardocoimbra.net com o pedido de recuperação da conta, com a identificação do 

utilizador. 

Esta conta de correio eletrónico será única para cada aluno, e o acompanhará por todo o seu 

percurso escolar, enquanto aluno deste agrupamento, podendo beneficiar dos serviços da G Suite for 

Education de forma gratuita e segura. 

Para garantir a autenticação segura, não podem ser partilhadas as palavras-passe, e cada 

utilizador se fará sempre representar com as suas próprias credenciais. 

Foram criadas também todas as nossas Turmas, no Google Classroom, a que todos devem 

aceder com a conta institucional, para reunir os registos de todas as atividades desenvolvidas. 
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Em síntese, os alunos, os encarregados de educação, e os docentes reúnem-se nesses espaços 

virtuais, para implementar todas as medidas do Plano E@D. 

GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PLANO DE E@D 

Equipa Coordenadora do Plano E@D  

Esta equipa coordena a implementação do plano E@D e apoia a monitorização e regulação do 

processo, bem como o trabalho das restantes equipas. Mobiliza talentos e competências dos agentes 

da comunidade escolar e das entidades parceiras envolvidos nesta dinâmica, na promoção de um 

ensino e aprendizagem de qualidade. A equipa coordenadora do plano E@D é constituída pelos 

docentes: 

Nuno Pedroso (Adjunto da Direção Pré-Escolar e 1.º Ciclo); 

Maria José Lagoa (Adjunta da Direção 2.º e 3.º Ciclo); 

Rosa Silva (Adjunta da Direção Ofertas Educativas); 

Arminda Monteiro (Coordenadora da AA); 

Inês Chaves (Observatório Educativo). 

 

Equipa de apoio tecnológico 

A equipa de apoio tecnológico, para além de assegurar o funcionamento dos meios tecnológicos 

disponibilizados para a comunicação à distância, apoia os docentes no esclarecimento de dúvidas e na 

procura de ferramentas digitais que contribuam, para um processo mais dinâmico e atrativo.  Esta 

equipa estabelecerá um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da 

Comunidade Escolar, com base no endereço eletrónico ead@aeleonardocoimbra.net, criado 

especificamente para dar respostas relacionadas com a emergência do ensino não presencial.  O email 

helpdesk@aeleonardocoimbra.net e o formulário http://bit.ly/lcf-helpdesk mantêm-se adaptados à 

nova realidade. 

Fazem parte desta equipa os seguintes elementos: 

Rosa Silva (Adjunta da Direção) 

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net
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Nuno Pedroso (Adjunto da Direção) 

Vítor Félix (Professor TIC) 

Joaquim Lopes (Professor TIC) 

José Ferraz (Coordenador da Equipa TIC). 

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR 

Coordenadores de Departamento 

• Apoiam e acompanham os professores/educadores e os representantes de área disciplinar no 

seu trabalho; 

• Acompanham e supervisionam o processo no seu departamento sobretudo ao nível da 

concretização das orientações pedagógicas. 

 

Diretores de Curso 

• Apoiam os professores do seu curso, sobretudo os da área técnica; 

• Superintendem todo o processo no âmbito do seu curso, nomeadamente, as Provas de 

Avaliação Final (PAF), as Provas de Aptidão Profissional (PAP) e a Formação em Contexto de 

Trabalho (estágios). 

 

Serviços de Psicologia e Orientação/Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

• Apoiam as educadoras, os professores titulares de turma, os diretores de turma e os docentes 

nas situações de maior vulnerabilidade; 

• Apoiam os professores tutores na sua ação educativa e integradora; 

• Desenvolvem a sua ação habitual, pese embora os condicionalismos atuais derivados da 

pandemia. 

 

Biblioteca Escolar 

• A professora bibliotecária fica responsável por disponibilizar recursos de apoio ao 

desenvolvimento do currículo e das aprendizagens. 
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Diretor de Turma/Professor Titular de Turma 1.º Ciclo/Educador 

• Articula o trabalho que se desenvolve entre os docentes e alunos da turma, assegurando uma 

gestão equilibrada das tarefas e moderando todo o processo para que os alunos não sejam 

sobrecarregados; 

• Informa os representantes de área disciplinar/coordenadores de departamento, e 

eventualmente a Direção, sobre dificuldades manifestadas pelos docentes ou, caso ocorra, o 

pouco envolvimento destes no E@D; 

• Informa a Direção sobre os alunos que não participam no processo por falta de meios ou outros 

constrangimentos; 

• Articula com os professores tutores, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva o acompanhamento das situações de 

vulnerabilidade que requerem um especial cuidado; 

• Comunica aos alunos e encarregados de educação o Plano de E@D do Agrupamento, 

nomeadamente o horário e as competências do delegado de turma, dos representantes dos 

encarregados de educação da turma e das Associações de Pais. 

 

Professor/Formador/Educador 

• Coloca uma planificação semanal na sua turma, no Classroom. Esta planificação deve ser 

colocada no início da semana (segunda-feira) e os alunos devem realizar as tarefas propostas 

até ao final da semana (sexta-feira). Esta planificação deve ser elaborada por disciplina (no caso 

da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo o plano é multidisciplinar), com tarefas simples, 

proporcional à carga horária da disciplina; 

• O Professor/Formador/Educador, na eventualidade de o aluno não ter a possibilidade de 

colocar o trabalho na turma no Classroom, deve ele próprio colocar as tarefas realizadas pelos 

alunos/crianças na pasta correspondente na Drive; 

• O Professor/Educador deve colocar semanalmente uma nova planificação, na turma no 

Classroom, mesmo que a planificação anterior, não tenha sido realizada pelos alunos/crianças; 

• Na elaboração da planificação para todos os alunos, o Professor/Educador, 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 o docente de educação 

especial afeto à turma); 
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• O Professor/Educador, deve alertar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família para situações 

que necessitem de alguma intervenção por parte das mesmas (sobretudo situações de extremo 

isolamento social, maus tratos de que tenham conhecimento ou carência alimentar). Essas 

situações são encaminhadas por envio de email. 

 

Aluno/Encarregado de educação 

Para que este trabalho seja bem-sucedido, o Aluno/Encarregado de Educação, deve cumprir os 

seguintes procedimentos: 

• Estar atento ao Classroom, de modo a consultar a planificação semanal de cada disciplina com 

as tarefas a realizar durante essa semana. Salienta-se que as mesmas são colocadas na turma 

(Classroom)  no início da semana (segunda-feira) e devem ser realizadas e devolvidas até ao 

final da semana (sexta-feira); 

• Enviar as tarefas/atividades realizadas, podendo utilizar para o efeito os seguintes formatos: 

documento em Word, foto de manuscrito/caderno diário, entre outros; 

• Cumprir o prazo de envio estipulado; 

• Expor as dúvidas, sempre que necessário, na Turma (Classroom). 

 

Reuniões 

A Educação Pré-escolar, sob a orientação da Coordenadora de Departamento, reúne 

semanalmente, para refletir sobre as propostas da planificação semanal, a comunicação educadora-

criança, assim como as rotinas diárias das crianças e organizam o trabalho da semana seguinte. 

No 1.º Ciclo, as equipas pedagógicas do 1.º/2.º anos e 3.º/4.º anos, sob a orientação das 

respetivas Coordenadoras, refletem sobre as propostas da planificação semanal, assegurando a 

integração e desenvolvimento de aprendizagens nas várias áreas do currículo e organizam o trabalho 

da semana seguinte. 

No 2.º e 3.º Ciclo, a equipa pedagógica/conselho de turma, reúne semanalmente para refletir 

sobre os constrangimentos encontrados e o trabalho produzido e organizar o trabalho da semana 

seguinte, nomeadamente estabelecendo equilíbrios na distribuição de tarefas. 

Por sua vez, os diversos Departamentos Curriculares devem reunir-se, quinzenalmente, para 

planear, monitorizar e adaptar as atividades a desenvolver pelos alunos, ao longo do 3.º Período. 
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Todas as reuniões (Equipa Pedagógica, Conselho de Turma, Conselho Pedagógico, 

Departamento Curricular, Conselho de Docentes, Diretores de Turma) devem realizar-se por 

videoconferência. Para esse efeito deve ser utilizado o Meet. 

Assim, todos os intervenientes devem estar atentos ao Calendar e ao Meet, no dia e na hora 

agendada, para a reunião, de modo a receber o link de acesso às videoconferências. 

Porto, 13 de abril de 2020 

 

A Diretora 

Lisete Almeida 
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