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A elaboração deste plano tem como objetivo definir as diretrizes essenciais que minimizem as eventuais fragilidades de 
um ensino à distância, diferente de tudo quanto o que, ao longo dos anos, caracterizou o ensino da ESJR e potenciar a 
pesquisa e autonomia do aluno, assente no desenvolvimento de projetos e, também, defendida pela AFC, a utilização 
de outros mecanismos de avaliação, muito para além dos designados testes de avaliação, conforme já é assumido, 
neste ano letivo, pelo PEDAL. 
Neste plano de ação, que procura, em momentos muito difíceis, ser conciso e objetivo, pretende-se que seja um enorme 
contributo para que todos os membros desta comunidade possam, numa união de esforços direcionada única e 
exclusivamente para a formação do aluno ESJR enquanto cidadão ativo, consciente e crítico, contribuir para que o 
terceiro período (parte ou todo) seja aproveitado como mais um desafio na vida de uma escola presente, a pensar num 
futuro, assumidamente inclusivo! 
 
 

2. PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO  

 
Tendo em consideração que toda a comunicação interna e externa da ESJR tem por base o Office365, considera-se mais 
adequado, nestes momentos difíceis e únicos, que sejam aproveitadas as potencialidades deste serviço, fazendo uso 
das credenciais que permitem o acesso, por exemplo, ao e-mail institucional. Assim, a ESJR adota o serviço Teams para 
toda a comunicação síncrona. Os setores “secretaria” e “portaria” continuam a usar, neste tipo de comunicação, para 
além do telefone (252640400), a aplicação Skype. 
Nas comunicações assíncronas privilegiam-se, para além do e-mail institucional, estas aplicações, mas não se impede o 
uso de outras aplicações, desde que todos os utilizadores (por exemplo, alunos de uma turma) tenham conhecimento, 
condições para usar e manifestem total concordância. 
 

COMUNICAÇÃO Tipo Serviços 

SÍNCRONA 

Aulas Teams 

Direção Teams, Skype, telefone 

Coordenações Teams 

Secretaria Skype, telefone 

Portaria Skype, telefone 

ASSÍNCRONA 

Aulas Teams, skype, e-mail, WhatsApp’s, outros 

Direção Teams, e-mail 

Coordenações Teams, e-mail 

Secretaria E-mail 

Portaria E-mail 
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3. CANAIS DE COMUNICAÇÃO PRIVILEGIADOS Cadeia de contactos 

 

Função | Setor 
Dados de acesso Canais 

Nome Endereço Teams Skype E-mail 

Presidente do Conselho Geral Rosário Gonçalves 
presidente.cg@oges.esc-joseregio.pt   x 
431206@prof.esc-joseregio.pt  x x 

Diretor António Almeida 
501290@prof.esc-joseregio.pt x x x 
diretor@oges.esc-joseregio.pt   x 

Subdiretora Laura Guerra 500931@prof.esc-joseregio.pt x x x 
Adjunta Celeste Novo 912806@prof.esc-joseregio.pt x x x 
Adjunta Olindina Morim 530706@prof.esc-joseregio.pt x x x 
Assessora (ensino qualificante) Anabela Barros 531051@prof.esc-joseregio.pt x x x 
Assessor (credenciais de acesso) Arnaldo Andrade 300769@prof.esc-joseregio.pt x x x 

Assessor (TIC) Sérgio Rua 
552157@prof.esc-joseregio.pt x x x 
pte@set.esc-joseregio.pt   x 

C. Dep. Línguas Rosa Azevedo 300575@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Dep. Ciências Sociais e Humanas Carolina Morgado 400974@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Dep. Matemática e C. Computacionais Sílvia Amorim 502561@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Dep. Ciências Experimentais Beatriz Faria 521423@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Dep. de Expressões Miguel Pinto 622384@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Núcleo Autoavaliação Antero Gandra 511343@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Núcleo Escola Paralela Manuela Martins 552383@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Núcleo Promoção do Sucesso Conceição Cunha 301811@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Núcleo Inovação Manuel Ventura 600855@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. DT Ensino Qualificante Anabela Barros 531051@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. DT Regular Andreia Silva 512804@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Educação Especial Cândida Cardoso 912897@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. Biblioteca Fernanda Sampaio 400975@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 330) Laura Cruz 332895@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 410) Carlos Amorim 412252@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 420) Cristina Estrada 421424@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 430) Rosário Gonçalves 431206@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 540) Fernando Vaz 542845@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 550) Francisco Rua 552157@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 510) Elvira Araújo 511328@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (grupo 600) Nuno Rodrigues 601312@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Subcoordenador (DT, Ensino básico) Susana Barbosa 331647@prof.esc-joseregio.pt x  x 

Serviços Psicologia 
Ana Nunes 812790@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Alexandra Pires 813008@prof.esc-joseregio.pt x  x 

C. Clube de Saúde Andreia Silva 512804@prof.esc-joseregio.pt x  x 
C. DAC Rosa Sampaio 511108@prof.esc-joseregio.pt x  x 
Secretaria - secretaria@set.esc-joseregio.pt  x  
Portaria - portaria@set.esc-joseregio.pt  x x 
Encarregado (Assistentes Operacionais) Narciso Santos 100680@aoper.esc-joseregio.pt   x 
Encarregado (Assistentes Técnicos) Sandra Lopes 101499@atec.esc-joseregio.pt   x 

 
Notas: 
C  – Coordenador(a) 
Dep.  – Departamento 
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4. COMUNICAÇÃO SÍNCRONA Horário síncrono (Skype|Teams) 

 
 

Função | Setor Endereço Atividade síncrona 
Presidente do Conselho Geral 431206@prof.esc-joseregio.pt QI, 10:30-12:20    
Diretor 501290@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:00-12:00 TE, 15:00-17:00 QI, 10:00-12:00 SE, 15:00-17:00 
Subdiretora 500931@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:00-12:00 TE, 10:00-12:00 QI, 15:00-17:00 SE, 10:00-12:00 
Adjunta 912806@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:00-12:00 TE, 15:00-17:00 QI, 10:00-12:00 SE, 15:00-17:00 
Adjunta 530706@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:00-12:00 TE, 10:00-12:00 QI, 15:00-17:00 SE, 10:00-12:00 
Assessor (credenciais de acesso) 300769@prof.esc-joseregio.pt SG, 15:00-17:00 QA, 10:00-12:00 QI, 10:00-12:00 SE, 15:00-17:00 
Assessor (TIC) 552157@prof.esc-joseregio.pt SG, 15:00-17:00 QA, 10:00-12:00 QI, 10:00-12:00 SE, 15:00-17:00 
C. Dep. Línguas 300575@prof.esc-joseregio.pt TE, 10:30-11:30    
C. Dep. Ciências Sociais e Humanas 400974@prof.esc-joseregio.pt TE, 13:30-16:20 SE, 13:30-16:30   
C. Dep. Matemática e C. Computacionais 502561@prof.esc-joseregio.pt SG, 09:25-10:15    
C. Dep. Ciências Experimentais 521423@prof.esc-joseregio.pt QA, 09:25-10:15    
C. Dep. de Expressões 622384@prof.esc-joseregio.pt SE, 11:30-12:20    
C. Núcleo Autoavaliação 511343@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:30-11:20    
C. Núcleo Escola Paralela 552383@prof.esc-joseregio.pt QA, 11:30-12:20    
C. Núcleo Promoção do Sucesso 301811@prof.esc-joseregio.pt TE, 14:30-16:20 QA, 10:30-12:20   
C. Núcleo Inovação 600855@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:30-12:20    
C. DT Ensino Qualificante 531051@prof.esc-joseregio.pt TE, 10:30-12:20    
C. DT Regular 512804@prof.esc-joseregio.pt SG, 11:30-12:20    
C. Educação Especial 912897@prof.esc-joseregio.pt SG, 09:25-10:15    
C. Biblioteca biblioteca@set.esc-joseregio.pt Todos os dias úteis (11:00-13:00) 
Subcoordenador (grupo 330) 332895@prof.esc-joseregio.pt QI, 09:25-10:15    
Subcoordenador (grupo 410) 412252@prof.esc-joseregio.pt TE, 10:30-11:20    
Subcoordenador (grupo 420) 421424@prof.esc-joseregio.pt SG, 10:30-11:20    
Subcoordenador (grupo 430) 431206@prof.esc-joseregio.pt QA, 12:25-13:00    
Subcoordenador (grupo 540) 542845@prof.esc-joseregio.pt SE, 10:30-11:20    
Subcoordenador (grupo 550) 552157@prof.esc-joseregio.pt SE, 12:25-13:15    
Subcoordenador (grupo 510) 511328@prof.esc-joseregio.pt QA, 10:30-11:20    
Subcoordenador (grupo 600) 601312@prof.esc-joseregio.pt QA, 11:30-12:20    
Subcoordenador (DT, Ensino básico) 331647@prof.esc-joseregio.pt TE, 15:30-16:20    

Serviços Psicologia 
812790@prof.esc-joseregio.pt 

Conforme informação constante no espaço COVID-19 
813008@prof.esc-joseregio.pt 

C. Clube de Saúde 512804@prof.esc-joseregio.pt QI, 11:30-12:20    
C. DAC 511108@prof.esc-joseregio.pt SG, 09:25-10:15 
Secretaria secretaria@set.esc-joseregio.pt Todos os dias úteis (10:00-12.00, 15:00-16:00) 
Portaria portaria@set.esc-joseregio.pt Todos os dias úteis (09:30-17:30) 
Encarregado (Assistentes Operacionais) 100680@aoper.esc-joseregio.pt SG, 14:30-16:00 QI, 14:30-16:00   
Coordenadora (Assistentes Técnicos) 101499@atec.esc-joseregio.pt SG, 14:30-16:00 QI, 14:30-16:00   
EMAEI emaeig@set.esc-joseregio.pt QA, 08:30-10:15    

 
Notas: 
SG  – segunda-feira 
TE  – terça-feira 
QA – quarta-feira 
QI – quinta-feira 
SE – sexta-feira 
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5. FUNCIONAMENTO HORÁRIO – ALUNOS Horários, projetos, AFC 

 
a. Cumprimento do horário; 
b. Sessões síncronas de cada disciplina, no máximo de metade da carga horária semanal (com arredondamento 

por defeito); 
c. Nas sessões síncronas, realizada com o suporte da plataforma Microsoft TEAMS, é registada a presença dos 

alunos; 
d. As sessões síncronas devem acompanhar a filosofia presente nos decretos-lei números 54 e 55, apelando a um 

forte investimento ao nível da Autonomia e Flexibilidade Curricular; 
e. O apoio tutorial específico e os apoios às disciplinas sujeitas a exame nacional mantêm-se, conforme o horário 

do aluno ou da turma, respetivamente; 
f. Nas sessões assíncronas, os alunos devem estar “presentes”, utilizando o tempo destinado para cada disciplina 

para a realização de portefólios, projetos ou outro tipo de trabalhos solicitados pelos docentes, tendo sempre 
em conta que a realização efetiva desses trabalhos deve corresponder, no máximo, a dois terços da carga 
horária assíncrona da disciplina; 

g. Nas sessões assíncronas, todo o aluno pode solicitar apoio ao docente da disciplina, disponível online, ou a 
qualquer docente de apoio, segundo o nível e disciplina, disponível online, conforme mapa presente em 
“ON.APOIO” (página 11); 

h. Os alunos deverão utilizar os canais e/ou fóruns criados, em cada disciplina, na plataforma Teams, para a 
entrega de trabalhos/projetos, colocação de dúvidas e/ou solicitação de apoio ao professor. Este mecanismo 
pode, também, ser usado, enquanto registo de atividade, para a partilha de informação com os colegas da 
turma; 

i. Todas as sextas-feiras, o DT colocará na secção Ficheiros da sua Direção de Turma o plano das aulas síncronas a 
desenvolver na semana seguinte. Este plano deverá ser, também, enviado por e-mail para os alunos e EE; 

j. Todas as situações de dificuldade de acompanhamento “presencial” das aulas síncronas e/ou de elaboração 
dos trabalhos/projetos solicitados pelos professores, deverá ser reportada à direção da escola, através do e-
mail esjr.on@set.esc-joseregio.pt; 

k. Para situações de ausência comprovada de equipamento eletrónico (não existência de computador, de tablets, 
de telemóvel ou outro dispositivo afim), a ESJR poderá emprestar equipamento até ao limite disponível. O 
pedido, devidamente fundamentado, acompanhado de evidências objetivas, deverá ser enviado para o e-mail 
esjr.on@set.esc-joseregio.pt. Após análise, poderão ser exigidas mais informações para permitir uma decisão 
devidamente sustentada, que será enviada, em tempo útil, ao Encarregado de Educação; 

l. Caso seja necessário, a ESJR disponibiliza um sistema de impressão online, com a designação PAPERCUT, que 
se encontra disponível no mesmo menu de acesso ao e-mail e ao Inovar (menu-acessos).  As credenciais de 
acesso são as mesmas do cartão de estudante. Todos os trabalhos que sejam submetidos para impressão 
deverão estar, obrigatoriamente, no formato PDF. O levantamento de qualquer trabalho impresso por esta via, 
deverá ser levantado na reprografia da escola, observando-se, escrupulosamente, todas as condições presentes 
no plano de contingência da ESJR e as orientações/decisões da DGS. Para levantamento é necessário enviar 
pedido para o e-mail esjr.on@set.esc-joseregio.pt e aguardar por resposta, onde serão indicadas todas as 
condições exigidas para entrar na escola e recolher o material. 
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. FUNCIONAMENTO HORÁRIO – DOCENTES Trabalho síncrono, assíncrono e apoio On 

 
a. Todas as atividades (síncronas e assíncronas) são objeto de registo de sumário, no Inovar, devendo evidenciar 

as atividades desenvolvidas. Esta questão é absolutamente importante para as aulas dos cursos profissionais, 
para confirmação e validação do cumprimento do volume de formação, sendo imprescindível o registo e arquivo 
de todas as evidências; 

b. A ausência de evidências poderá pôr em causa o cumprimento do volume de formação de qualquer disciplina, 
podendo, em último caso, impedir a conclusão de uma disciplina; 

c. A plataforma Teams permite, nos canais criados pelos docentes, o arquivo de todas as evidências, 
nomeadamente das conversações e/ou fóruns de cada disciplina; 

d. As sessões síncronas e assíncronas devem apelar ao desenvolvimento de atividades de projetos de investigação 
que permitam a consolidação e aprofundamento de conteúdos, incentivando o sentido crítico e autónomo de 
cada aluno; 

e. Deve ser valorizada a avaliação formativa; 
f. Devem ser utilizados diversos instrumentos de avaliação, conforme preconizado nos Decretos-Lei números 54 e 

55, e presente no PEDAL da ESJR; 
g. Deve ser dado, aos alunos, o feedback sobre todos os materiais desenvolvidos; 
h. É importante que qualquer trabalho/projeto tenha em consideração a eventual ausência de computador, de 

forma a não prejudicar qualquer aluno. No caso de ausência de equipamento apropriado, depois de esgotados 
os procedimentos constantes em “FUNCIONAMENTO HORÁRIO – ALUNOS”, devem ser encontrados outros 
mecanismos que possibilitem, não só o acesso à informação, mas também a realização de trabalhos 
solicitados, numa ótica de não prejuízo de qualquer aluno; 

i. A indicação dos trabalhos/projetos deve ser articulada por todo o Conselho de Turma, sob supervisão do DT; 
j. Os planos semanais das sessões síncronas e dos projetos/trabalhos a desenvolver pelos alunos, resultado da 

articulação entre todos os membros do Conselho de Turma, deverão ser elaborados, até à quinta feira da 
semana anterior, e arquivados na secção “Ficheiros” da equipa de Conselho de Turma criada pelo DT. Estes 
planos devem ser publicados na secção “Ficheiros” da Direção de Turma (à qual os alunos acedem) e enviados, 
todas as sextas feiras, para os alunos e encarregados de educação; 

k. Nas aulas assíncronas poderá ser utilizado qualquer outro software (de acesso livre), desde que haja 
concordância expressa de todos e que seja feito o registo de evidências na plataforma Teams; 

l. O atendimento de Direção de Turma aos Encarregados de Educação é efetuado através da plataforma Teams. 
Tendo em conta o momento que vivemos e as limitações impostas, podem ser definidos outros horários mais 
adequados, desde que sejam comunicados aos Encarregados de Educação, com conhecimento da coordenação 
de direção de turma; 

m. O trabalho colaborativo mantém-se, para reuniões síncronas que podem ser por departamento, grupo ou nível; 
n. À semelhança do que foi possível estabelecer para as reuniões de avaliação do segundo período, estarão 

disponíveis salas do bloco B (salas trezentos) para que qualquer docente possa efetuar sessões síncronas com 
os seus alunos. Assim, caso um docente não tenha equipamentos tecnológicos, adequados para as sessões 
síncronas, poderá deslocar-se à ESJR, sempre no cumprimento escrupuloso das orientações e decisões da DGS 

e/ou do ME. Nesta situação, o docente deverá fazer chegar à direção, via e-mail covid19.esjr@set.esc-
joseregio.pt, até ao dia 15 de abril, essa pretensão acompanhada de um horário de utilização. A Direção 

procederá à análise do pedido do docente, bem como da disponibilidade de equipamento, emitindo, no prazo 
máximo de 24 horas, a sua decisão. No caso de decisão favorável (só o não será por eventual indisponibilidade 
de equipamento), será enviado ao docente a confirmação, acompanhada de declaração de deslocação para o 
local de trabalho. 
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7. PLANO ESPECÍFICO- EDUCAÇÃO ESPECIAL Uma ESJR presente na inclusão 

 
Tendo em conta as necessidades educativas dos alunos com medidas adicionais, nomeadamente, adaptações 
curriculares significativas, as quais exigem recursos específicos de apoio à aprendizagem e inclusão e de acordo com o 
estabelecido no seu Relatório Técnico Pedagógico e Programa Educativo Individual, a ação dos docentes de educação 
especial desenvolver-se -á da seguinte forma: 

a. Será enviado material via email institucional e haverá uma participação via Teams com o/a aluno/a e 
encarregado/a de educação, em horário a combinar, de forma diária. 

b. Os materiais a enviar terão como objetivo o reforço de rotinas desenvolvidas em sala de aula, naquelas 
relacionadas com a Autonomia e o reforço das aprendizagens já adquiridas. 

c. Este material será acompanhado de uma informação para o encarregado de educação, de forma a que este possa 
colaborar na execução das propostas enviadas.  

d. Naquelas situações em que o encarregado de educação não tenha meios tecnológicos para a execução de alguma 
parte do plano, será encontrada uma solução alternativa e será dado conhecimento da mesma à Direção. 

e. Sessões de trabalho síncronas (em chat ou videoconferência por Teams) de forma diária, procurando combinar 
uma hora para que não colida com os pais em teletrabalho ou outros familiares que possam usar o mesmo PC (ou 
outro equipamento tecnológico). 

f. Trabalho assíncrono (email institucional) – serão enviados materiais, propostas de trabalho para vários dias, mas 
de modo a não sobrecarregar o aluno e família.  

g. Os professores procurarão obter junto do Encarregado de Educação, e quando possível junto do aluno, uma 
informação de retorno deste plano e dos materiais enviados, de forma a que os possam adaptar caso seja 
necessário. 

h. Os docentes, sempre que receberem um trabalho ou qualquer outro material produzido pelo aluno, darão um 
retorno ao encarregado de educação sobre o mesmo. 

Para os alunos com medidas seletivas e/ou universais será dada continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente 
na definição de estratégias de ensino/aprendizagem e nos assuntos considerados necessários. 
 
Os docentes de Educação Especial encontrar-se-ão disponíveis (Teams) para prestar apoio aos alunos e docentes, 
conforme o seguinte mapa. 
 

HORAS  
2.ª FEIRA 3.ª FEIRA 4.ª FEIRA 5.ª FEIRA 6.ª FEIRA 

NP Professor NP Professor NP Professor NP Professor NP Professor 
09:25 

- 
10:15 

912904 Adélia Pacheco 912904 Adélia Pacheco 913016 Luís Mota 912904 Adélia Pacheco 912904 Adélia Pacheco 

10:30 
- 

11:20 
912800 Zaida Acúrsio 912897 Cândida Cardoso 912800 Zaida Acúrsio 912897 Cândida Cardoso 912897 Cândida Cardoso 

11:30 
- 

12:20 
913006 Telma Miguel 913006 Telma Miguel 912800 Zaida Acúrsio 913006 Telma Miguel 913006 Telma Miguel 

12:25 
- 

13:15 
913004 Orlando Ribeiro 913004 Orlando Ribeiro 912800 Zaida Acúrsio 913004 Orlando Ribeiro 913004 Orlando Ribeiro 

13:30 
- 

14:20 
912800 Zaida Acúrsio 912800 Zaida Acúrsio   912800 Zaida Acúrsio 

 912800 Zaida Acúrsio 

14:30 
- 

15:20 
912903 Mário Pacheco 912903 Mário Pacheco   912903 Mário Pacheco 

912903 Mário Pacheco 

352995 André Matias 

15:30 
- 

16:20 
912903 Mário Pacheco 912903 Mário Pacheco   

912903 Mário Pacheco 912903 Mário Pacheco 

352995 André Matias 352995 André Matias 

16:30 
- 

17:20 
913004 Orlando Ribeiro 913004 Orlando Ribeiro   352995 André Matias 913004 Orlando Ribeiro 
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8. PLANO ESPECÍFICO- ENSINO QUALIFICANTE Uma ESJR presente na comunidade envolvente 

 
PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA PARA O ENSINO PROFISSIONAL 
De acordo com o ROTEIRO 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à Distância (E@D) nas Escolas 
 
Com este plano pretende-se oferecer condições equitativas de acesso à formação à distância e ao sucesso educativo, 
através da disponibilização, via plataforma Teams, de um conjunto de atividades e recursos, no âmbito das atividades 
previstas nos referenciais, que permitam aos alunos prosseguir, dentro da normalidade possível e desejável, os seus 
percursos de aprendizagem. 
Trata-se, pois, de proporcionar aos nossos alunos aprendizagens cognitivas, autorregulatórias e comportamentais que 
contribuam para a sua formação integral, tanto no domínio profissional como cívico.  
De salientar que o cumprimento deste plano implica o envolvimento e a responsabilização de todos os atores educativos 
e a utilização generalizada das tecnologias digitais. 
Promove-se, ainda, rotinas e responsabilidade individual. 
Por fim, dá continuidade ao ano letivo e termina-o, permitindo assim o cumprimento integral do volume de formação, 
ainda que com os reajustes necessários e apesar das dificuldades que se irão sentir ao longo do processo. 
 
1. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
A planificação poderá e deverá, sempre que possível, ter em consideração o tempo e os recursos necessários à realização 
das tarefas/experiências de aprendizagem propostas, bem como os destinatários das mesmas – os alunos. 
Outro aspeto a ter em consideração é o modelo a privilegiar: síncrono, “em tempo real” ou assíncrono, com apelo à maior 
autonomia do aluno. 
Dadas as contingências técnicas que possam condicionar o funcionamento do ensino à distância, será importante 
equilibrar estes dois modelos e ponderar as vantagens apresentadas, atribuindo 50% a cada um (arredondamento por 
defeito). 
 

 
MODELO PLATAFORMA/RECURSOS VANTAGENS 

SÍNCRONO 

 
MICROSOFT TEAMS 
- Sala de aula virtual que comporta partilha 
de som e imagem, ambiente de trabalho, 
documentos, vídeos, etc. 

 
- Esta plataforma é geradora de uma dinâmica 
próxima da sala de aula, pergunta/resposta, 
esclarecimento de dúvidas, correção de erros, 
etc. 
 
 
 

ASSÍNCRONO 

 
MICROSOFT TEAMS 
- As propostas de trabalho são 
apresentadas aos alunos sob a forma de 
um exercício do manual, da Escola Virtual 
ou outra plataforma de ensino à distância e 
corrigido numa sessão à posterior. 
- Estimula o aluno a exercitar a sua 
autonomia e a realizar a sua autoavaliação, 
com vista à colocação de dúvidas. 

 
- Neste modelo, o professor poderá prestar um 
apoio diferenciado, identificando as 
dificuldades e incentivando ao progresso. 
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A planificação deverá ser semanal e realizada, sempre que possível, em articulação com os outros professores que 
lecionam a mesma disciplina ou disciplinas afins (utilizando o momento de trabalho colaborativo e a plataforma Teams) 
e enviada ao DT/DC. 
Este registo semanal de atividades deve também ser disponibilizado ao coordenador de departamento na pasta de grupo 
e do professor, existente no Centro de Partilha. 
A planificação terá por base o horário semanal da turma e terá em consideração que as tarefas, propostas para os 
tempos de aulas assíncronas, deverão prever um maior tempo de resolução do que ocorreria nas aulas presenciais, dado 
que o aluno não tem o apoio presencial do professor para o esclarecimento de dúvidas ou outra forma de interpelação.  
É importante definir a modalidade e os critérios de avaliação e dar conhecimento aos alunos para que saibam, 
exatamente, o que se espera deles e tentem, assim, corresponder da forma mais positiva possível. 
 
2. DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
O DT/DC deve ter conhecimento atempado da planificação semanal das atividades atribuídas à turma para poder dar 
feedback, ao Conselho de Turma e aos EE, do desempenho e grau de participação de cada aluno. 
As atividades a desenvolver devem permitir uma avaliação contínua do aluno e, sobretudo, a sua autorregulação. 
É necessário ter presente as assimetrias e diferentes condições socioeconómicas e familiares dos alunos as quais podem 
implicar falta de acesso à internet.  
Outro aspeto a ter em consideração é a falta de equipamentos ou existência de meios tecnológicos partilhados, 
obsoletos ou inoperantes.  
 O desconhecimento das ferramentas e softwares quer pelos alunos, quer pelos professores e pais em determinados 
contextos, pelo que não devem ser enviados ficheiros que impliquem programas específicos. 
Privilegiar os recursos educativos digitais de acesso aberto e de utilização gratuita. 
 
 
3. INTERAÇÃO COM O ALUNO E RESPETIVO EE 
 
A relação com os alunos deve privilegiar as suas motivações, necessidades e dificuldades. 
As tarefas propostas, bem como o tipo de comunicação, materiais utilizados na formação e dinâmica das atividades 
podem, e devem ser, ajustados ao ritmo de trabalho e capacidade da resposta dos alunos. 
Por outro lado, do aluno espera-se consulta, frequente, do e-mail institucional e o acesso à plataforma Teams, no seu 
horário letivo. 
O não cumprimento reiterado das tarefas ou a não presença on-line no horário estipulado para as sessões síncronas, 
pode implicar a marcação de falta ao aluno. 
Outro aspeto fundamental é o cumprimento dos prazos para o envio dos trabalhos, salvaguardando-se, no entanto, a 
existência dos recursos acima referidos. 
Os EE têm de ser informados, via e-mail institucional, do horário, modo de acesso à formação à distância, bem como da 
modalidade e os critérios de avaliação para que saibam, exatamente, o que se espera dos seus educandos, tornando-os, 
assim, corresponsáveis pelo sucesso educativo. 
O feedback ao aluno e respetivo EE deverá ser regular e atempado, de modo a permitir corrigir comportamentos de 
desmotivação ou incumprimento irrecuperáveis. 
 
 
4. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
Deverá ser respeitado o horário semanal, bem como a carga horária de cada disciplina. 
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A calendarização, para além de respeitar o número de tempos semanais da disciplina, deverá ainda distribuir, de forma 
equilibrada, as atividades ao longo da semana, alternando, sempre que possível, momentos síncronos com momentos 
assíncronos, de modo a permitir aos alunos cumprirem as tarefas a aos professores supervisionar as mesmas e dar 
feedback do trabalho realizado, ou mesmo, reformular, prazos, metas, estratégias ou materiais. 
Esta etapa é fundamental para o sucesso do ensino à distância pois permite ao aluno manter um ritmo de trabalho 
idêntico ao das aulas presenciais e, ao mesmo tempo, proceder à sua autorregulação. 
A calendarização deverá também ter em atenção os diferentes ritmos e capacidades de aprendizagem e de trabalho, 
sendo importante que as tarefas solicitadas sejam claras e devidamente orientadas. 
Nesta fase, a articulação com a EMAEI, o SPO e a Tutoria é fundamental para a salvaguarda de todas as situações de 
intervenção já em curso e a garantia do sucesso escolar dos nossos alunos. 
 
4.1. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) – REORGANIZAÇÃO 
 
 
10.º ano 

O volume de formação (200 horas) será cumprido do seguinte modo: 
 
Ä No presente ano letivo (2019/2020), com 70 horas em regime de prática simulada (sob orientação, não presencial, dos 
professores acompanhantes de estágio) e com 130 horas em ambiente empresarial. 
 
11.º ano 
O volume de formação (200 horas) será cumprido do seguinte modo: 
 
Ä No presente ano letivo (2019/2020), com 70 horas em regime de prática simulada (sob orientação, não presencial, dos 
professores acompanhantes de estágio) e com 130 horas em ambiente empresarial. 
 
12.º ano - O volume de formação (200 horas) será cumprido do seguinte modo: 
 
Ä No presente ano letivo (2019/2020), com 70 horas em regime de prática simulada (sob orientação, não presencial, dos 
professores acompanhantes de estágio) e com 130 horas em ambiente empresarial. 
 
NOTAS:  
 
As aulas/tempos de formação em prática simulada deverão ser desenvolvidas sincronamente pelo professor 
acompanhante de FCT/estágio e os alunos que lhe forem atribuídos e resultam de uma planificação conjunta de todos os 
professores da componente técnica, por forma a uniformizar o tipo de propostas.  
 
A FCT em regime de prática simulada, será sumariada em FCT (a abrir oportunamente), terá a duração de 4 tempos 
semanais e ocorrerá foram do horário semanal da turma. 
 
4.2. PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) - REORGANIZAÇÃO 
 
Os alunos devem continuar a desenvolver os seus projetos, nomeadamente na fase da pesquisa, elaboração do relatório 
e adaptar o anteprojeto, se necessário. 
Os professores orientadores devem manter o apoio aos alunos e colaborar na adaptação da PAP, quando necessária. 
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A utilização de recursos específicos da escola (materiais, equipamentos, software, consumíveis, …), deverá ser prevista 
para uma fase posterior, dependente da evolução da situação, e planificada, tendo sempre em consideração, a 
necessidade de reformulação do projeto inicial. 
 
 
5. MONITORIZAÇÃO  
 
A monitorização deste plano de ensino à distância é fundamental para o controlo da qualidade da formação em curso e 
resulta do feedback recolhido junto dos alunos, professores e EE, com o intuito da melhoria contínua da prática letiva, 
independentemente do modelo seguido.  
 
 
5.1. PELO DEPARTAMENTO/GRUPO DISCIPLINAR/CONSELHO DE TURMA 
 
A planificação semanal de atividades, bem como os guiões dos trabalhos devem ser do conhecimento do coordenador de 
departamento e/ou subcoordenador que representa o respetivo grupo de docência. 
O modo de implementação do plano de ensino à distância deve ser o mais adequado a cada realidade/turma, ainda que 
utilizando uma plataforma comum – Teams. 
Os conselhos de turma devem promover reuniões de trabalho que facilitem a supervisão da formação à distância e a 
reformulação de estratégias sempre que necessário. 
 
O acompanhamento à distância de alunos já anteriormente sinalizados com dificuldades diversas, nomeadamente, de 
aprendizagem, aplicação de conhecimentos, autonomia, integração social, capacidade financeira, entre outros, deverão 
ser alvo de especial atenção pelos membros do Conselho de Turma. 
Será ainda uma oportunidade para realizar trabalhos em interdisciplinaridade que, no caso das disciplinas técnicas, 
poderão contribuir para uma melhor preparação dos alunos para a sua integração no mercado de trabalho onde as tarefas 
não são compartimentadas, nem atribuídas por diversas pessoas em simultâneo. 
 
5.2. MEDIÇÃO DO IMPACTO JUNTO DOS ALUNOS - CAPACIDADE DE RESPOSTA 
 
A adesão dos alunos e sucesso deste plano depende, principalmente, da motivação e empenho dos mesmos na 
realização das atividades propostas, porém, depende também dos desafios lançados, das interações conseguidas, da 
constatação, por parte de todos os intervenientes, de que os resultados são positivos e os objetivos estão a ser 
alcançados.  
 
A avaliação deve privilegiar o processo (considerando o esforço envolvido, limitações técnicas, ausência física do 
professor e demais constrangimentos) e assumir formas diversificadas, de modo a ser o mais representativa e 
abrangente possível do percurso formativo do aluno, não só neste período de contingência, mas ao longo de todo o ano 
letivo. 
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9. ON.APOIO Mapa de apoios (momentos assíncronos) 
 
 

HORAS  
2.ª FEIRA 3.ª FEIRA 4.ª FEIRA 5.ª FEIRA 6.ª FEIRA 

NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc 

08:30 
- 

09:20 

331015 Graça Dias Bás. ING 331015 Graça Dias Bás. ING 300825 Fernanda 
Oliveira Sec. POR 300825 Fernanda 

Oliveira Sec. POR 500812 Ana Belchior Sec. MAT 

331256 Anabela 
Loureiro Sec. ING 412898 Cecília 

Guimarães Sec. FIL 330970 Helena Maia Sec. ING 331503 Ana Isabel Sec. ING 412898 Cecília 
Guimarães Sec. FIL 

500932 António 
Antunes Sec. MAT 502021 Clara Brito Prof. MAT 431206 Rosário 

Gonçalves Sec. ECO 510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA     

511393 Irene 
Almeida Sec. FQA     500932 António 

Antunes Sec. MAT         

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA     432941 Madalena 

Moreno Sec. ECO         

                    

09:25 
- 

10:15 

412252 Carlos 
Amorim Sec. FIL 300534 Zaida Malho Sec. POR 301996 Paula 

Milheiro Prof. POR 300825 Fernanda 
Oliveira Sec. POR 300534 Zaida Malho Sec. POR 

511393 Irene 
Almeida Sec. FQA 331015 Graça Dias Bás. ING 300825 Fernanda 

Oliveira Sec. POR 331503 Ana Isabel Sec. ING 331015 Graça Dias Bás. ING 

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 502021 Clara Brito Prof. MAT 331256 Anabela 

Loureiro Sec. ING 401240 Helena 
Morim Sec. HIS 302551 António 

Pessoa Bás. POR 

521553 Ilda Costa Sec. BG     421309 Carlos 
Rodrigues Sec. GEO 502236 Albina Maia Bás. MAT 330970 Helena Maia Sec. ING 

502021 Clara Brito Prof. MAT     500932 António 
Antunes Sec. MAT 510937 Adília 

Mesquita Sec. FQA 432566 Carlos 
Ribeiro Prof. AI 

411671 Otília 
Rodrigues Sec. FIL     511086 Manuel 

Ferreira Prof. FQ 502899 Carlos 
Monteiro Sec. MAT 511108 Rosa 

Sampaio Prof. FQ 

352995 André 
Matias Bás. ESP     500853 Leonor 

Ferreira Prof. MAT 500853 Leonor 
Ferreira Prof. MAT     

401412 Ana 
Carmezim Bás. HIS         502943 Filipe 

Remédios Bás. MAT     

                    

10:30 
- 

11:20 

300534 Zaida 
Malho Sec. POR 331015 Graça Dias Bás. ING 301296 Ondina 

Lemos Sec. POR 502236 Albina Maia Bás. MAT 302540 Raquel 
Almeida Bás. POR 

301996 Paula 
Milheiro Prof. POR 331256 Anabela 

Loureiro Sec. ING 300958 Lídia 
Fernandes Sec. POR 500932 António 

Antunes Sec. MAT 302551 António 
Pessoa Bás. POR 

421502 Assunção 
Sá Bás. GEO 330970 Helena Maia Sec. ING 412252 Carlos 

Amorim Sec. FIL 510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 421502 Assunção Sá Bás. GEO 

502375 Ana Rita 
Silva Sec. MAT 411671 Otília 

Rodrigues Sec. FIL 421424 Cristina 
Estrada Sec. GEO 522894 Rute 

Campos Sec. BGA 420984 José Pinto Sec. GEO 

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 401412 Ana Carmezim Bás. HIS 502236 Albina Maia Bás. MAT 541751 Amândio 

Barbosa Prof ELET 500812 Ana Belchior Sec. MAT 

521553 Ilda Costa Sec. BG 502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 500812 Ana Belchior Sec. MAT 602816 Hugo José Prof GDA 500932 António 

Antunes Sec. MAT 

502021 Clara Brito Prof. MAT 522760 Ana Flora Sec. BG 511086 Manuel 
Ferreira Prof. FQ 331256 Anabela 

Loureiro Sec. ING 511086 Manuel 
Ferreira Bás. FQ 

522959 Virgínia 
Carvalho Bás. CN     411671 Otília 

Rodrigues Sec. FIL 502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 602998 Érica 

Pinheiro Prof HCA 

        502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 500853 Leonor 

Ferreira Prof. MAT 292938 Vítor 
Martins 

Bás. 
Sec. CID 

        501610 Isabel Silva Sec. MAT     502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 

        302996 Isabel 
Baptista Prof. POR     602993 Laurinda 

Pimenta Prof. TIM 

        530918 Irene 
Carvalhido Bás. A&T     432566 Carlos 

Ribeiro Prof. AI 

                523019 Melisa 
Carvalho Prof. CN 

 
 
Notas: 
NP – Número de processo (identificação do docente na organização ESJR) 

Disc – Disciplina 
Bás. – Básico 

Sec. – Secundário 
Prof. – Profissional 

 

Para solicitar apoio/colaboração a um professor, segundo o nível e disciplina, deverá ser solicitada uma sessão por Teams, utilizando 
o endereço NP@prof.esc-joseregio.pt  
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HORAS  
2.ª FEIRA 3.ª FEIRA 4.ª FEIRA 5.ª FEIRA 6.ª FEIRA 

NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc 

11:30 
- 

12:20 

302540 Raquel 
Almeida Bás. POR 300958 Lídia 

Fernandes Sec. POR 301296 Ondina 
Lemos Sec. POR 500932 António 

Antunes Sec. MAT 300825 Fernanda 
Oliveira Sec. POR 

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 330970 Helena Maia Sec. ING 331015 Graça Dias Bás. ING 411671 Otília 

Rodrigues Sec. FIL 421502 Assunção Sá Bás. GEO 

601325 Mário 
Micaelo Sec. DESA 500812 Ana Belchior Sec. MAT 331503 Ana Isabel Sec. ING 522894 Rute 

Campos Sec. BG 411671 Otília 
Rodrigues Sec. FIL 

412898 Cecília 
Guimarães Sec. FIL 412898 Cecília 

Guimarães Sec. FIL 502375 Ana Rita 
Silva Sec. MAT 541751 Amândio 

Barbosa Prof ELE 602993 Laurinda 
Pimenta Prof. TIM 

502733 Manuela 
Paulo Sec. MACS 500853 Leonor Ferreira Prof. MAT 500812 Ana Belchior Sec. MAT 412960 Anabela 

Mesquita Sec. FIL. 502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 

412960 Anabela 
Mesquita Sec. FIL 502943 Filipe 

Remédios Bás. MAT 511851 Cândido Dias Sec. FQA 500853 Leonor 
Ferreira Prof. MAT     

501610 Isabel 
Silva Sec. MAT 522760 Ana Flora Sec. BG 510937 Adília 

Mesquita Sec. FQA 502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT     

432941 Madalena 
Moreno Sec. ECO     511086 Manuel 

Ferreira Prof. FQ         

502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT     500853 Leonor 

Ferreira Prof. MAT         

        602993 Laurinda 
Pimenta Prof. TIM         

        502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT         

        292938 Vítor 
Martins 

Bás. 
Sec. 

CID         

        602998 Érica 
Pinheiro Prof HCA         

        432566 Carlos 
Ribeiro Prof. AI         

12:25 
- 

13:15 

300534 Zaida 
Malho Sec. POR 331256 Anabela 

Loureiro Sec. ING 300534 Zaida Malho Sec. POR 301296 Ondina 
Lemos Sec. POR 300534 Zaida Malho Sec. POR 

421424 Cristina 
Estrada Sec. GEO 431104 Emília 

Azevedo Prof. ECO 301613 Sílvia 
Azevedo Sec. POR 301613 Sílvia 

Azevedo Sec. POR 500812 Ana Belchior Sec. MAT 

502236 Albina 
Maia Bás. Mat. 511086 Manuel 

Ferreira Bás. FQ 330970 Helena Maia Sec. ING 421309 Carlos 
Rodrigues Bás. GEO 511086 Manuel 

Ferreira Bás. FQ 

500806 Manuel 
Lagido Sec. MAT 412898 Cecília 

Guimarães Sec. FIL 500806 Manuel 
Lagido Sec. MAT 421502 Assunção Sá Bás. GEO 432941 Madalena 

Moreno Sec. ECO 

500932 António 
Antunes Sec. MAT 412960 Anabela 

Mesquita Sec. FIL 601325 Mário 
Micaelo Sec. DESA 602993 Laurinda 

Pimenta Prof. TIM 502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT 

511393 Irene 
Almeida Sec. FQA 501610 Isabel Silva Sec. MAT 511086 Manuel 

Ferreira Bás. FQ 500932 António 
Antunes Sec. MAT     

501610 Isabel 
Silva Sec. MAT 432941 Madalena 

Moreno Sec. ECO 602816 Hugo José Prof. GDA         

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 502943 Filipe 

Remédios Bás. MAT 403012 Judite 
Fonseca Sec. HIS         

601325 Mário 
Micaelo Sec. DESA     602993 Laurinda 

Pimenta Prof. TIM         

502899 Carlos 
Monteiro Sec. MAT.     502943 Filipe 

Remédios Bás. MAT         

522894 Rute 
Campos Sec. BG                 

412960 Anabela 
Mesquita Sec. Fil                 

432566 Carlos 
Ribeiro Prof. AI                 

502943 Filipe 
Remédios Bás. MAT                 

 
 
Notas: 
NP – Número de processo (identificação do docente na organização ESJR) 

Disc – Disciplina 
Bás. – Básico 

Sec. – Secundário 
Prof. – Profissional 

 

Para solicitar apoio/colaboração a um professor, segundo o nível e disciplina, deverá ser solicitada uma sessão por Teams, utilizando 
o endereço NP@prof.esc-joseregio.pt 
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HORAS  
2.ª FEIRA 3.ª FEIRA 4.ª FEIRA 5.ª FEIRA 6.ª FEIRA 

NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc NP Professor Ciclo Disc 

13:30 
- 

14:20 

420984 José Pinto Sec. GEO 300825 Fernanda 
Oliveira Sec. POR.     300765 Alexandra 

Alves Sec. POR 420984 José Pinto Sec. GEO 

431104 Emília 
Azevedo Prof. ECO 403013 Anacleto 

Amaral Prof. AI     431104 Emília 
Azevedo Prof. ECO     

521553 Ilda Costa Sec. BG 420984 José Pinto Sec. GEO     601325 Mário 
Micaelo Sec. DESA     

552263 António 
Campos Prof. SD 431206 Rosário 

Gonçalves Sec. ECO     500853 Leonor 
Ferreira Prof. MAT     

511086 Manuel 
Ferreira Bás. FQ 500932 António 

Antunes Sec. MAT             

14:30 
- 

15:20 

510937 Adília 
Mesquita Sec. FQA 330970 Helena Maia Sec. ING     300765 Alexandra 

Alves Sec. POR 302996 Isabel 
Baptista Prof. POR 

521553 Ilda Costa Sec. BG 431206 Rosário 
Gonçalves Sec. ECO     331256 Anabela 

Loureiro Sec. ING 331394 Luzia Maia Prof. ING 

552263 António 
Campos Prof. SD 500932 António 

Antunes Sec. MAT     500853 Leonor 
Ferreira Prof. MAT 421502 Assunção Sá Bás. GEO 

511086 Manuel 
Ferreira Bás. FQ 602816 Hugo José Prof. GDA         420984 José Pinto Sec. GEO 

411671 Otília 
Rodrigues Sec. FIL 602993 Laurinda 

Pimenta Prof. TIM             

352995 André 
Matias Bás. ECO                 

530918 Irene 
Carvalhido Bás. A&T                 

15:30 
- 

16:20 

301996 Paula 
Milheiro Prof. POR 300825 Fernanda 

Oliveira Sec. POR     300765 Alexandra 
Alves Sec. POR 300825 Fernanda 

Oliveira Sec. POR 

412252 Carlos 
Amorim Sec. FIL 403013 Anacleto 

Amaral Prof. AI     331503 Ana Isabel Sec. ING 421502 Assunção Sá Bás. GEO 

421309 Carlos 
Rodrigues Bás. GEO 511108 Rosa Sampaio Prof. FQ     511393 Irene 

Almeida Sec. FQA 412898 Cecília 
Guimarães Sec. FIL 

421502 Assunção 
Sá Bás. GEO 500812 Ana Belchior Sec. MAT     502730 Mª José 

Morim Sec. MACS 292938 Vítor 
Martins 

Bás. 
Sec. CID 

511851 Cândido 
Dias Sec. FQA 412898 Cecília 

Guimarães Sec. FIL     502733 Manuela 
Paulo Sec. MACS     

511086 Manuel 
Ferreira Prof. FQ         500853 Leonor 

Ferreira Prof. MAT     

542954 Raquel 
Melo Prof. TAPL                 

16:30 
- 

17:20 

542997 Cristina 
Costa Prof. TAPL                 

301996 Paula 
Milheiro Prof. POR 300534 Zaida Malho Sec. POR     300765 Alexandra 

Alves Sec. POR 300534 Zaida Malho Sec. POR 

331394 Luzia Maia Prof.. ING 301296 Ondina Lemos Sec. POR     500853 Leonor 
Ferreira Prof. MAT 301296 Ondina 

Lemos Sec. POR 

412252 Carlos 
Amorim Sec. FIL 331394 Luzia Maia Prof. ING         331394 Luzia Maia Prof. ING 

431104 Emília 
Azevedo Prof. ECO 511108 Rosa Sampaio Bás. FQ         421502 Assunção Sá Bás. GEO 

511108 Rosa 
Sampaio Bás. FQ 500812 Ana Belchior Sec. MAT         420984 José Pinto Sec. GEO 

17:25 
- 

18:15 

    412898 Cecília 
Guimarães Sec. FIL         292938 Vítor 

Martins 
Bás. 
Sec. CID 

421309 Carlos 
Rodrigues Bás. GEO 511108 Rosa Sampaio Bás. FQ             

    431206 Rosário 
Gonçalves Sec. ECO             

                    

 
 
Notas: 

NP – Número de processo (identificação do docente na organização ESJR) 
Disc – Disciplina 

Bás. – Básico 
Sec. – Secundário 

Prof. – Profissional 
 

Para solicitar apoio/colaboração a um professor, segundo o nível e disciplina, deverá ser solicitada uma sessão por Teams, utilizando 
o endereço NP@prof.esc-joseregio.pt  
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10. CONTINGÊNCIA PSICOPEDAGÓGICA O aluno da Régio em tempos de isolamento social (SPO ESJR) 

 
 
Nesta fase, apelamos a todos que sejam conscientes e sigam as orientações/decisões divulgadas pelos organismos 
oficiais, nomeadamente aquelas que emanadas pela Direção Geral da Saúde. 
 
E, a tua Régio quer estar, como sempre, presente, neste momento em que a atitude de todos é absolutamente 
importante para, em conjunto, em união, vencermos esta tremenda guerra! 
 
 
 
MANTERES A ATIVIDADE FÍSICA É FUNDAMENTAL PARA TE MANTERES FELIZ E ESTÁVEL  
 
Atividade 1 
 

1. Cria um circuito fácil de executares em casa; 
2. Faz disso uma rotina diária; 
3. Mantém os teus cuidados de higiene; 
4. Junta os teus pais nesta rotina. 

 
LER É MUITO IMPORTANTE E É UMA ATIVIDADE MUITO PRAZEROSA 
 
Atividade 2 
 

1. Escolhe um livro que gostes; 
2. Procura um local calmo onde te possas sentar a ler; 
3. Lê todos os dias pelo menos 20 minutos (também podes ler para os teus familiares); 
4. Após terminares a leitura faz um desenho ou um resumo.  

 
ESTAMOS DE QUARENTENA NÃO DE FÉRIAS POR ISSO É IMPORTANTE MANTER AS MATÉRIAS ESCOLARES 
ATUALIZADAS 
 
Atividade 3 
 

1. Dedica algum tempo por dia ao teu estudo; 
2. Procura um local calmo, silencioso e com boa iluminação, para o fazeres; 
3. Para te ajudar a estudar usa os métodos de estudo que te ensinaram: 

a. Sublinhar o mais importante; 
b. Escrever as palavras-chave; 
c. Fazer esquemas da matéria; 
d. Faz resumos. 

4. Realiza fichas da matéria. 
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A ALTERAÇÃO DE ROTINAS PROVOCA ANSIEDADE 
 
As técnicas de relaxamento são uma forma de lidares melhor com a tua ansiedade. 
 
Atividade 4 
 

1. Escolhe uma posição confortável; 
2. Fecha os olhos; 
3. Coloca a tua mão sobre a barriga; 
4. Inspira pelo nariz lentamente; 
5. Enche a barriga de ar; 
6. Liberta o ar pela boca lentamente; 
7. Repete e termina quando te sentires relaxado; 
8. Junta a tua família e criem um momento de relaxamento. 

 
MANTER A FAMÍLIA UNIDA E FELIZ É ESSENCIAL  
 
Atividade 5 
 

1. Questiona os teus pais sobre jogos que eles praticavam na adolescência; 
2. Escolhe jogos de tabuleiros em que todos possam participar; 
3. Vai variando esses jogos para não se saturarem e divirtam-se. 

 
 A TUA ROTINA SOCIAL PODE SER MANTIDA, MAS ATRAVÉS DE UM ECRÃ  
 
Atividade 6 
 

1. Certifica-te que tens os contactos dos teus amigos; 
2. Contactem diariamente; 
3. limita esse contacto a um número razoável de tempo. 

 
O ISOLAMENTO SOCIAL PROTEGE E INTERROMPE A CADEIA DE TRANSMISSÃO. 
 

o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos; 
o Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos 

estejam sujas; 
o Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 
o Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 
o Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 
o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias. 
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11. SERVIÇOS – ESJR PRESENTE.ON Serviços à comunidade 

 
 
Ao longo da sua história, a ESJR esteve sempre presente em todos os momentos que marcaram a vida desta cidade 

enfeitiçada pelo serpenteado de um Ave, fazendo, também, jus ao nome do seu enorme patrono... 

Com uma história de mais de trinta anos, a ESJR continua a fazer questão de estar junto daqueles que, todos os dias, 

permitem que seja possível construir uma marca de qualidade de ensino, inclusivo, preocupado, no presente, com o 

futuro dos nossos jovens. 

Nestes momentos difíceis, de distanciamento social, em que todos somos imprescindíveis para vencermos um inimigo 

(invisível) comum, a ESJR não podia deixar de estar PRESENTE, junto das famílias, dos seus alunos, dos seus 

funcionários, dos seus professores para, cumprindo, mais uma vez, o seu papel de serviço público, continuar a 

desenvolver ações que possam, ainda que de uma forma simples, contribuir para ultrapassarmos os diversos obstáculos 

criados por esta pandemia. 

Neste sentido, foi criado o espaço COVID19, que pretende, por um lado, fornecer informação atualizada sobre a 

pandemia, recolhida junto de entidades oficiais, por outro, disponibilizar material que transforme positivamente os 

momentos vividos em isolamento social. 

Com este plano de ação, é criado mais dois espaços inseridos na temática COVID, pretendendo-se que seja mais um 

serviço público a toda a comunidade educativa. 

 

Assim, o menu COVID-19 terá mais duas secções: 

 

1. SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO E ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

a. Criação de um serviço de apoio psicológico de aconselhamento em situações de crise e de pandemia, 

destinado a toda a comunidade educativa (pais, alunos, assistentes e professores). 

Este serviço com a designação de JR.emergência estará disponível, de segunda a sexta feira, das  10:00 

horas às 12:30, via skype, através do endereço 813008@prof.esc-joseregio.pt ou via telefone, através 

do número 224066298. 

b. Disponibilização de um formulário, para manter os atendimentos aos alunos e encarregados de 

educação que necessitem de apoio psicopedagógico nesta fase complicada, assim como, dar 

continuidade ao processo de Orientação Vocacional.  

c. Links de apoio, para, em casa, vencermos juntos esta guerra. 

 

2. RÉGIO.ON 

Secção que reunirá toda a informação produzida pela ESJR durante a fase da pandemia, permitindo, assim, 

disponibilizá-la, de uma forma simples e direta, a todos os membros da sua comunidade. 
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12. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E@D_ESJR 

 
1. O Plano Semanal do Ensino à Distância de cada turma deverá conter todas as sessões síncronas e assíncronas de 

cada disciplina (MOD_E014_V02_PLANO-SEMANAL-SESSÕES-À-DISTÂNCIA). 

2. A sessões transmitidas pela RTP Memória, no âmbito do #EstudoEmCasa, não podem substituir qualquer 

sessão síncrona. Estas sessões, que não substituem a intervenção dos professores, destinam-se prioritariamente 

aos alunos sem conetividade e/ ou equipamentos, podendo, também, ser mais um recurso de apoio à 

aprendizagem. 

3. Os docentes podem utilizar as emissões do #EstudoEmCasa como complemento das sessões síncronas e 

enquanto recurso para o desenvolvimento da autonomia do aluno, na realização de trabalhos/ projetos propostos 

para as sessões assíncronas. 

4. Para todas as atividades desenvolvidas (síncronas e assíncronas) deve ser registado o respetivo sumário no 

programa Inovar. Toda a atividade desenvolvida pelos docentes e técnicos especializados deve ser também 

registada na plataforma Inovar. 

5. A assiduidade nas sessões síncronas é obrigatória, pelo que a ausência do aluno obrigará à marcação de falta no 

Inovar. Esta falta poderá ser justificada nos termos da lei, pelo Encarregado de Educação, através do envio, por e-

mail institucional ou Teams, para o Diretor de Turma. 

6. Os alunos que atinjam o dobro de faltas injustificadas relativo ao número de sessões síncronas semanais, por 

disciplina, encontram-se em situação de excesso grave de faltas. Os alunos que não realizem as tarefas propostas 

pelos docentes, para as sessões assíncronas, encontram-se em incumprimento que poderá refletir-se na sua 

avaliação final. Estas situações deverão ser comunicadas pelo Diretor de Turma ao Encarregado de Educação, 

alertando-o para as consequências do incumprimento (assiduidade e/ ou realização de tarefas), solicitando a sua 

colaboração para reverter a situação. 

7. Os alunos que, justificadamente, não possam aceder às sessões síncronas, deverão ter acesso, em diferido, ao 

conteúdo das sessões síncronas e assíncronas. 

8. Para os alunos que, comprovadamente, não disponham de equipamento e conetividade, o Conselho de Turma 

disponibilizará, conforme previsto na lei, atividades para a realização de trabalho orientado e autónomo (que 

deverá ser em articulação com o programa #EstudoEmCasa, no caso do 3.º ciclo), em sessões assíncronas que 

permitam o desenvolvimento das aprendizagens planeadas. Nestes casos, o Diretor de Turma deve comunicar à 

Direção todas as estratégias encetadas, de forma a que este órgão, ao abrigo da legislação, proceda à nomeação de 

um professor Mentor. 

9. Este plano será, conforme preconizado na legislação, objeto de constante e contínua monitorização pela equipa 

de autoavaliação. 
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13. BOAS PRÁTICAS E@D_ESJR 

 
1. Na criação de equipas, na designação das turmas deverá constar o nome da disciplina, evitando, assim, 

qualquer eventual confusão com outras equipas criadas pelos docentes do Conselho de Turma (por 

exemplo, 1OCT1 – Matemática A). 

De modo a permitir uma uniformidade de procedimentos, as equipas que representam os Conselhos de 

Turma devem ser designadas do seguinte modo: CT – AnoTurma (por exemplo, CT – 10CT1); 

2. A eventual marcação, no horário da turma, de sessões síncronas em horário previsto para assíncronas só é 

permitida após garantida a permuta entre os docentes/disciplinas intervenientes; 

3. A marcação de sessões síncronas, registadas no plano semanal e validadas pelo Diretor de Turma, deve 

obedecer a um equilíbrio semanal, não sendo, de todo, justificável, concentrações de sessões em dias 

específicos da semana e/ou nalgum turno do dia. A observação desta norma é da competência do Diretor 

de Turma; 

4. As sessões síncronas devem ser, obrigatoriamente, agendadas no calendário da plataforma; 

5. Nas sessões assíncronas não é obrigatória a presença dos alunos, sendo esses tempos utilizados, por 

exemplo, para a realização de projetos/trabalhos, estimulando, assim, o desenvolvimento da autonomia 

do aluno; 

6. Na criação de uma equipa turma, os discentes devem ter apenas o perfil de membros e nunca de 

proprietários; 

7. A utilização das funcionalidades da plataforma Teams, com as credenciais criadas pela instituição ESJR, 

está sujeita às regras de boa conduta, e às normas estabelecidas pela legislação e pelo Regulamento 

Interno (por exemplo, criação de equipas/grupos de conversação e características dos perfis de membro). 

Qualquer incumprimento poderá ser, após a devida análise processual, objeto de procedimento adequado, 

conforme previsto na legislação e no Regulamento Interno da ESJR; 

8. O comportamento nas sessões, em especial nas síncronas, encontra-se sujeito às normas definidas no 

Regulamento Interno da ESJR, com as devidas adaptações ao ensino à distância; 

9. Para permitir uma melhor e maior monitorização, por parte dos Diretores de Turma, relativamente à 

assiduidade dos alunos e à realização das tarefas/trabalhos, foi elaborado um documento em Excel 

(MOD_E018_V01_ACOMPANHAMENTO-E@D). Este ficheiro deverá ser preenchido pelos docentes do 

Conselho de Turma quando se verifique a ausência de um aluno a uma sessão síncrona e/ou a não 

realização de tarefas/trabalhos. 
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14. DOCUMENTOS DE SUPORTE Documentação desenvolvida, para apoio à implementação do plano 

 
1. MOD_E014_V02_PLANO-SEMANAL-SESSÕES-À-DISTÂNCIA 

Modelo para registo do plano semanal E@D 

 
 

2. MOD_E018_V01_ACOMPANHAMENTO-E@D 
Documento de monitorização da assiduidade e realização de tarefas dos discentes. 

   
 

3. Questionário de monitorização das sessões síncronas 
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15. DISPOSIÇÕES FINAIS Outros 

 
Considerando a experiência vivida durante as duas últimas semanas do segundo período e o facto de, a partir do início 
do terceiro período, serem adotados novos procedimentos e uma nova plataforma para sessões síncronas, durante a 
semana de 14 a 17 de abril serão privilegiadas as sessões assíncronas. 
Os docentes deverão entrar em contacto com os seus alunos, via Skype/Teams/E-mail, definindo eventuais momentos 
síncronos e trabalhos/projetos para serem desenvolvidos durante a referida semana, tendo em conta que o tempo a ser 
dispensado, para a sua execução, não poderá, nunca, ultrapassar 2/3 da carga horária semanal destinada a cada 
disciplina. 
Durante esta semana, deverão ser realizadas reuniões à distância (Teams) por departamento, grupo, nível e de direção 
de turma para implementação de todos os procedimentos constantes neste plano. 
 
Este plano, aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de oito de abril, deve ser entendido como um documento 
dinâmico, pelo que, atendendo a futuras orientações/decisões proferidas pelas entidades competentes (DGS, ME ou 
outra) ou dos órgãos de Administração Escolar da ESJR, poderá ser reformulado a qualquer momento, procedendo-se, 
como tal, à devida divulgação junto da comunidade educativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Plano revisto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 29 de abril de 2020 


