Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo

Planos da Escola
(Alínea a) do n.º 18 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho)
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Plano de Recuperação das Aprendizagens
No cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 20 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, o Conselho Pedagógico, da Escola Secundária
de Francisco Rodrigues Lobo, decidiu que a recuperação das aprendizagens deverá ser
programada em sede de Departamento Curricular e/ou de Coordenação de nível,
atendendo às especificidades das disciplinas e às necessidades dos alunos. Desta forma, o
desenvolvimento e a consolidação dos conhecimentos, capacidades e atitudes, cujo
trabalho foi prejudicado no ano letivo de 2019-2020, deverão ser planificados e
implementados sob a orientação do Coordenador de Departamento. Cabe ao Conselho
Pedagógico acompanhar a recuperação das aprendizagens periodicamente, em sede de
reunião do órgão desta Escola.
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Regime Presencial
Definição
Face ao contexto atual, no ano letivo 2020/2021, são considerados três regimes do
processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se o presencial o regime regra.
Regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto
direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local. (Cf. Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho)
Horário de aulas
Nº

Horário

Intervalo

1

08:00 – 08:50

5 Min.

2

08:55 – 09:45

5 Min.

3

09:50 – 10:40

10 Min.

4

10:50 – 11:40

5 Min

5

11:45 – 12:35

5 Min.

6

12:40 – 13:30

5 Min.

1

13:35 – 14:25

5 Min.

2

14:30 – 15:20

5 Min.

3

15:25 – 16:15

10 Min.

4

16:25 – 17:15

5 Min.

5

17:20 – 18:10

NB: Algumas turmas terão o início das aulas às 8:00 e outras às 8:55.
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Espaços de aula de educação física e balneários
O acesso aos espaços de aula será sempre realizado a partir do corredor dos
balneários, estes com utilização exclusivamente de vestiário.
A lotação dos balneários está condicionada.
Os alunos deverão circular com máscara, sendo permitida a sua não utilização
durante o exercício físico. Cada aluno deverá ser portador de um pequeno saco que possa
ser fechado, ou outro processo que garanta a higienização da máscara.

Salas de informática/artes /laboratórios
O acesso à sala respetiva é feito na presença de um professor.

Biblioteca Amélia Pais
Acesso condicionado com número de lugares reduzido e alterações às normas de
utilização: de presença e empréstimo/devolução.

Clubes
Adoção de medidas preventivas que contemplem distanciamento físico e
higienização.

Direção de turma
O atendimento presencial, a pedido do Encarregado de Educação ou do Diretor de
Turma, só será possível com marcação prévia.

Centro de Aprendizagem
O funcionamento, das diferentes modalidades, irá sendo divulgado e o horário
atualizado conforme as necessidades.

Ausência de professor
Se um professor faltar, o delegado, subdelegado e/ou chefe de fila ficam
responsáveis pela turma e aguardam que lhes sejam dadas instruções por parte da
assistente operacional.
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Horários de almoço no refeitório
1.º Turno: 12:00, para os que terminam aulas às 11:40
2.º Turno: 12:40, para os que terminam aulas às 12:35
3.º Turno: 13:35, para os que terminam aulas às 13:30

Máquinas de Vending
As máquinas de vending serão abastecidas com produtos do Bufete/Bar e poderão
ser utilizadas antes e depois do período letivo. Para tal, os utentes deverão vir
prevenidos com dinheiro trocado, uma vez que não poderá ser possível fazê-lo na
escola.

Espaços de estada
A permanência no átrio, no refeitório, bem como em todos os espaços da Escola,
requer o cumprimento das normas de segurança que constam do Plano de Contingência
da ESFRL.
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Regime Misto

Há lugar à adoção do regime misto, mediante autorização conjunta da Direção
Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Autoridade de Saúde, quando se verifique,
devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de a
Escola manter as turmas em regime presencial e não seja possível ou suficiente a adoção
das medidas relativas ao horário de funcionamento, à reorganização dos horários
escolares e à gestão dos espaços escolares.
As atividades letivas e formativas serão realizadas com recurso às metodologias
consideradas mais adequadas, de acordo com as orientações da área governativa da
educação, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na
sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.

Planeamento curricular
A Escola procederá à revisão e ajustamento do planeamento curricular a que se
refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. Nas decisões tomadas pela
Escola, relativas à adequação e contextualização do currículo, são considerados a
consolidação, o aprofundamento e o enriquecimento das Aprendizagens Essenciais, com
recurso aos demais documentos curriculares em vigor.

Organização e funcionamento do regime misto
O processo de ensino e aprendizagem desenvolver-se-á através da combinação
entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo.
Caso seja necessário implementar este regime misto, a prioridade na frequência de
aulas presenciais ou na realização de atividades na escola (trabalho autónomo) será
dada aos alunos:


Beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), identificados pela Escola;
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Em situação de risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de
crianças e jovens;



Alunos para os quais a Escola considere ineficaz a aplicação dos regimes
misto e não presencial.

(Alínea b), do nº 17, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de
20 de julho).
Estes alunos frequentarão as aulas presenciais de acordo com o turno a que
pertencem e, na semana seguinte, continuarão a frequentar a Escola, mas para realização
de atividades (trabalho autónomo) supervisionada pela equipa designada para o efeito.

Todas as turmas serão divididas em dois turnos. Numa semana, o turno 1 funciona
em regime presencial, cumprindo integralmente o horário da turma, período em que o
turno 2 tem ensino a distância (uma a duas sessões síncronas, conforme a carga horária
semanal, e as restantes em trabalho autónomo); na semana seguinte, há a troca de turnos,
e assim sucessivamente.
Dada a obrigatoriedade de existir a combinação de sessão síncrona, atividades
presenciais e trabalho autónomo, pelo menos uma das aulas presenciais (na totalidade ou
em parte) terá de conjugar o trabalho autónomo do turno em regime presencial com
sessão síncrona do turno que está em casa (consultar Tabela1).
Caso o professor considere viável e eficaz o funcionamento simultâneo de aula
presencial/sessão síncrona, pode optar por essa modalidade, salvaguardando, no entanto,
a existência de, pelo menos, uma aula para trabalho autónomo semanal.

Situações particulares
As aulas práticas (Física e Química A, Biologia e Geologia, Desenho A, Francês,
Alemão), em que as turmas estão divididas em turnos, poderão, eventualmente, ocorrer
sempre em regime presencial (Eventual obstáculo: se a turma, no horário, tiver outras
disciplinas no mesmo período do dia).
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A divisão da turma 10º M em turnos tem de acautelar a frequência das disciplinas
de Literatura Portuguesa e Francês, não podendo, por isso, ser feita por ordem
numérica/alfabética, mas de acordo com a inscrição dos alunos nestas disciplinas. Os
professores destas disciplinas só terão aulas presenciais em semanas alternadas - numa
semana, lecionam 6 aulas presenciais e, na semana seguinte, conjugam 5 sessões
síncronas com 1 de trabalho autónomo.
Nas disciplinas em que existe um tempo de compensação (Português – 12ºAno,
Filosofia – turmas de Línguas e Humanidades, Inglês – 10ºAno), este funcionará em
todas as semanas como aula efetiva.
Nos cursos Profissionais, as aulas das disciplinas ou UFCD de natureza prática e a
formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime misto ou não
presencial, por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos
específicos, devem ter lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das
orientações das autoridades de saúde.

Processo de ensino
As sessões síncronas serão desenvolvidas em tempo real e permitirão aos alunos
interagir 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 plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a Microsoft Teams.
O trabalho autónomo previsto para os alunos referidos na alínea b), do ponto 17, da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, será desenvolvido
mediante orientações dos docentes das respetivas disciplinas ou UFCD, podendo,
eventualmente, ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito,
sendo realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais. Este tipo de
trabalho será definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção
daquele (alínea e), do ponto 12, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020,
de 20 de julho).
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Compete aos docentes o registo semanal1 das aprendizagens desenvolvidas e das
tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo
evidências2 da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as
ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno (alínea g), do ponto 12, da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho).
Relativamente ao trabalho autónomo, os alunos estão obrigados a realizar as
atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, que
informará o DT do seu cumprimento/incumprimento.

Assiduidade
Em todas as situações terão de ser cumpridas as regras de assiduidade e demais
deveres constantes no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012,
de 5 de setembro, e no Regulamento Interno da Escola, designadamente o dever de
assiduidade nas atividades presenciais e nas sessões síncronas.
O registo dos sumários e demais atividades desenvolvidas com os alunos, bem
como da sua assiduidade, será realizado na plataforma GIAE.
Devem ser observados os seguintes procedimentos:


Sempre que o aluno não compareça às aulas síncronas, ser-lhe-á marcada
falta;



Caso a ausência seja justificada, o professor disponibilizar-lhe-á, via
email, ou via plataforma digital Microsoft Teams, os materiais/conteúdos
da aula;



Se um aluno, impossibilitado de participar por não ter acesso a meios
tecnológicos, não estiver na aula síncrona, será marcada a respetiva falta
de presença, ainda que tal motivo seja justificativo da ausência, para efeito
de faltas justificadas.

1

Os docentes devem registar, no GIAE, os sumários relativos a cada um dos turnos.

2

Estas evidências ficam registadas na plataforma Microsoft Teams.
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Tabela 1: Semanário prevendo sessões presenciais, sessões síncronas e trabalho
autónomo (Exemplo)
Semana 1 – Turno 1 11ºA
Horário
08:00-08:50
08:55-9:45

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

Português
(Presencial)
Português
(Presencial)

sexta-feira

Português
(Presencial)
Português
(30 min. Presencial
+ 20 min. de
trabalho autónomo)
*

09:50- 10:40

*A duração de cada uma das modalidades fica ao critério do professor, na totalidade ou em parte.

Semana 1 – Turno 2 11ºA
Horas
08:00-08:50

08:55-9:45

09:50-10:40

segunda-feira
Português
(Trabalho
autónomo)
Português
(Trabalho
autónomo)

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

Português
(Trabalho
autónomo)
Português
(30 min de Trabalho
autónomo
+20 min. de sessão
síncrona *)

* Esta sessão síncrona destina-se a esclarecimento de dúvidas/ atribuição de tarefas.
A duração de cada uma das modalidades fica ao critério do professor, na totalidade ou em parte.
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Regime não Presencial
Com o objetivo de garantir que todos os alunos continuam a aprender no contexto
de pandemia, que poderá condicionar a prática letiva presencial, o plano que se apresenta
procura enquadrar a atividade pedagógica a distância, no sentido de continuar a garantir
aos alunos da Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo o seu direito a uma
educação e formação de qualidade, apesar das limitações que a situação necessariamente
impõe.
A organização do presente Plano tem como suporte o “Roteiro com 8 Princípios
Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas”, da
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.
As propostas apresentadas no “Roteiro” foram adaptadas à realidade concreta da
Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo e respetiva comunidade escolar, tendose procurado encontrar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo
dos nossos alunos.

1. Mobilizar para a mudança

1.1. No processo de mudança para o ensino a distância, o envolvimento de todos os atores
educativos

–

direção,

conselho

pedagógico,

coordenadores

de

departamento,

coordenadores dos diretores de turma, diretores de turma, professores, diretores de curso,
pais/encarregados de educação e alunos – revela-se de importância singular, na medida
em que se trata de um novo paradigma, organizado de forma muito célere e em
circunstâncias particularmente difíceis para toda a comunidade educativa e para toda a
sociedade envolvente.

1.2. Para a definição do Plano de Ensino a Distância da ESFRL, começou por realizar-se
um inquérito junto dos diretores de turma, no sentido de apurar a disponibilidade
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tecnológica detida pelos alunos da Escola, a fim de determinar as carências de meios de
comunicação existentes e procurar soluções para os alunos que revelam essas carências.
Da análise efetuada verifica-se que um número reduzido de alunos ainda não dispõe de
equipamentos de comunicação que permitam o acesso à Internet, havendo a necessidade
de encontrar soluções para essas situações.
Seguidamente, procedeu-se à análise de várias plataformas digitais, a fim de
determinar aquela que, de forma mais expedita, poderá corresponder às necessidades de
comunicação entre os docentes e os alunos, que seja de mais rápida aprendizagem e que
disponha de ferramentas de trabalho tão simples quanto possível, garantindo, ao mesmo
tempo, a estabilidade necessária a um trabalho continuado, realizado por um grande
número de utilizadores. Para este efeito, e nas condições apontadas, optou-se pela
Microsoft Teams, que deverá ser utilizada por toda a comunidade escolar, de forma a
evitar a dispersão e permitir uma comunicação simples e eficaz.

1.3 Com o presente Plano Ensino a Distância pretende-se chegar a todos os alunos e
garantir a prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, assim como deve ter em conta
os princípios já existentes na definição das medidas universais, seletivas e adicionais que
já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva.

1.4. As lideranças intermédias assumem um papel essencial no Ensino a Distância,
designadamente:
a) Os coordenadores de departamento e os diretores de curso, nas questões do
acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas, em articulação
com os coordenadores de nível. Para apoiarem os docentes, os coordenadores
devem demonstrar confiança no seu trabalho em curso, bem como transmitir
tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos.
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b) Os diretores de turma, na organização e gestão do trabalho do conselho de turma.
O diretor de turma desempenha uma função central na articulação entre professores
e alunos e no contacto com os pais/encarregados de educação.

1.5. Para procurar dar resposta às necessidades emergentes da situação inesperada e
prestar todo o apoio necessário e possível aos docentes da Escola, no sentido de garantir a
continuidade das atividades letivas, ainda que em condições radicalmente diferentes das
habituais, foi constituída uma equipa de apoio técnico-pedagógico, que procurou estudar
soluções técnicas, que estão vertidas no presente Plano de Ensino a Distância, cuja
vigência e validade carecem de aprovação do Conselho Pedagógico. Essa equipa é
constituída pelos seguintes docentes: Mário Catarino (Subdiretor), Pedro Guerreiro
(Assessor), Nelson Serôdio (Assessor) e Natalino Santos (Assessor).

2. Comunicar em rede
2.1 Comunicação Institucional
O email institucional é o canal de comunicação privilegiado para comunicação
entre a Direção, os Serviços Administrativos, os docentes e a restante comunidade
educativa.

2.2 Trabalho com alunos e comunicação na turma
O trabalho a nível disciplinar, do professor com os alunos, bem como todo o
processo de comunicação, deve acontecer no espaço criado para cada disciplina, criado
pela equipa de suporte e disponibilizado para esse efeito na plataforma Microsoft Teams.

A imagem abaixo, com a lista das várias disciplinas em que o aluno foi inscrito
pelos serviços de suporte informático, será o que o aluno vê quando inicia a sessão na
plataforma Microsoft Teams.
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O trabalho letivo do professor com os alunos é organizado na equipa/disciplina que
terá a nomenclatura <anoletivo>_<AnoTurma>_<Disciplina>.

A coordenação a nível da turma e a comunicação do diretor de turma com os seus
alunos, são realizadas na equipa da turma, reservada apenas aos professores e alunos da
turma.

Canal Geral: Espaço onde poderão ser feitas comunicações relevantes para todos os
elementos da turma, professores e alunos.

Canal Coordenação: Espaço privado de comunicação para coordenação entre
professores.

Canal DT_AL: Espaço reservado para a comunicação do diretor de turma com os alunos.
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3. Modelo de Ensino a Distância

3.1. O Ensino a Distância pode desenvolver-se através da realização de sessões síncronas
e assíncronas, para:


Orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as
páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas,
onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho,
por exemplo, através de um portfólio, etc.);



Esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para o estabelecimento de
rotinas e conferir segurança aos alunos.

3.2. O modelo de Aulas no Ensino a Distância da ESFRL:


Terá como base os horários definidos para cada turma e cada disciplina, com as
necessárias adaptações, decorrentes do novo modelo;



Deverá corresponder a 75% de aulas síncronas, arredondando por excesso, e 25%
de aulas assíncronas, conforme se apresenta:
o 3 aulas semanais: 2 aulas síncronas + 1 aula assíncrona;
o 4 aulas semanais: 3 aulas síncronas + 1 aula assíncrona;
o 5 aulas semanais: 4 aulas síncronas + 1 aula assíncrona;
o 6 aulas semanais: 5 aulas síncronas + 1 aula assíncrona;
o 7 aulas semanais: 5 aulas síncronas + 2 aulas assíncronas.



De acordo com as orientações da DGEstE e da UNESCO, cada sessão síncrona
deverá ter uma duração de 40 minutos;



As horas assíncronas destinam-se a trabalho individual a realizar pelos alunos, de
acordo com as orientações do docente da disciplina.
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3.3. O modelo de Apoios no Ensino a Distância da ESFRL

De acordo com o disposto no art.º 3.º, do Decreto 3-D/2021, de 29 de janeiro, e da
comunicação da DGEstE, de 02 de fevereiro, os apoios dos alunos com medidas
adicionais decorrerão em regime presencial, mediante autorização do respetivo
Encarregado de Educação.
Os apoios de Antecipação e Reforço das Aprendizagens (ARA), de Apoio
Linguístico e Acompanhamento em pequeno grupo serão ministrados na plataforma
Microsoft Teams.

4. Colaboração e articulação

4.1. Promover a interajuda entre professores
Num tempo de grandes e rápidas mudanças, a partilha e a colaboração entre pares
assumem particular importância. Assim, importa incentivar a colaboração e o espírito de
equipa entre docentes do mesmo nível/disciplina e entre estes e os diretores de turma,
conferindo maior segurança aos professores, num momento de experimentação de novos
modos de ensinar. As ferramentas tecnológicas adotadas, assim como outras disponíveis,
potenciam e facilitam esta partilha.

5. Metodologias de Ensino

5.1. As metodologias de ensino desenvolvidas no ensino a distância devem ser apelativas
e mobilizadoras dos alunos para a ação, devendo ser diversificadas, enquadradoras,
propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo.
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5.2. No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, será equacionado, em cada
turma, o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo o
equilíbrio dado a diferentes estratégias e ponderando o trabalho que pode ser feito
síncrona e assincronamente. Desta forma, cabe ao conselho de turma definir os momentos
síncronos e assíncronos, de forma a existir esse equilíbrio, de acordo com a mancha
horária da turma.

5.3. Serão promovidos o papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens e a
sua mobilização para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que os levem a
mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas/componentes de formação/UFCD. Por
exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de
caso, projetos, entre outros.

5.4. No ensino a distância 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 desenvolvidas as
seguintes áreas de competências:


informação e comunicação;



relacionamento interpessoal;



pensamento crítico e criativo;



desenvolvimento pessoal e autonomia;



bem-estar, saúde e ambiente.

A este propósito, é de referir que o ensino a distância é uma modalidade que
permite que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma
integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho.
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6. Meios Tecnológicos de Ensino a Distância

6.1. Com a finalidade de proporcionar os recursos tecnológicos adequados ao
prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem, durante a fase de isolamento
social, e no intuito de harmonizar as condições em que o processo de ensinoaprendizagem com os alunos se desenvolve, foi efetuada uma análise de algumas
plataformas de suporte ao ensino à distância, nomeadamente, Moodle, Zoom, Google
Classroom e Microsoft Teams.
Após ponderação sobre as vantagens e desvantagens das ferramentas referidas, a
opção da equipa recaiu sobre a plataforma Microsoft Teams, como ferramenta de
referência para trabalho com alunos e comunicação entre pares. Esta opção foi baseada
nas seguintes premissas:


Capacidade de estabelecer facilmente vários níveis de comunicação em torno da
estrutura-turma;



Facilidade na disponibilização de documentação de apoio aos alunos;



Registo ao longo do tempo, facilitando o trabalho de monitorização da atividade
de Ensino à Distância;



Curva de aprendizagem pequena;



Administração da plataforma baseada no conceito de Active Directory da
Microsoft, o que permite à equipa de suporte tecnológico rentabilizar toda a
experiência que já tem nesta área.

6.2 Implementação
Todos os professores e alunos acedem à plataforma com credenciais criadas para o
efeito. Os professores recebem, no seu email institucional, uma notificação com as
credenciais para o primeiro acesso à plataforma, bem como as instruções básicas para
início de sessão. As credenciais de acesso à plataforma Office 365/Microsoft Teams são
fornecidas aos alunos aquando do seu ingresso na Escola.
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6.3 Suporte tecnológico
Os pedidos de suporte tecnológico devem ser comunicados via email.

6.4. Capacitação dos professores para a utilização dos meios tecnológicos selecionados


Serão produzidos pequenos guias de apoio com indicações precisas para
realização de trabalho muito específico na plataforma Microsoft Teams.



Foi criada a equipa Formação E@D ESFRL na plataforma Microsoft Teams, onde
serão organizadas sessões de formação, agendadas e comunicadas aos professores
através do email institucional.



Serão disponibilizados recursos existentes na web que permitam aos docentes
desenvolver o seu processo de formação.

7. Comunidade escolar

7.1. Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma
Para manter e incrementar a ligação à Escola e à turma, os alunos serão desafiados
a produzir trabalhos a vários níveis, envolvendo conhecimentos adquiridos em várias
disciplinas, que poderão ser partilhados com os colegas da turma e de outras turmas da
Escola. Pode ter lugar, a título de exemplo, a realização de jogos didáticos envolvendo
várias disciplinas, ou a construção e partilha, entre os alunos, desses jogos.

7.2. Desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos
Para o desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e a promoção da
confiança face à escola, será incentivada a realização de atividades de carácter lúdico,
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que promovam o bem-estar emocional do aluno, tais como o envio de mensagens em
suporte vídeo, sonoro, sms ou papel.

7.3. Prevenir situações de isolamento de alunos
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 e quebrando o isolamento em que os alunos se
encontram.

7.4. Interajuda entre os alunos
Nesta fase, a interajuda é primordial, devendo ser promovidas técnicas de
colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das tarefas quer ao nível da
regulação interpares. Poderão ser atribuídas funções específicas aos alunos de uma turma,
mediante as suas competências. Exemplos: consultores digitais, que auxiliam os seus
colegas na utilização dos meios tecnológicos; delegado de turma, que fomenta a
participação dos colegas na execução das tarefas propostas e ajuda a monitorizá-las, entre
outros.

8. Acompanhamento e monitorização

8.1. Formas de monitorização
No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano Ensino a Distância
da ESFRL, competirá ao diretor de turma:
1. Consultar, semanalmente, os alunos;
2. Consultar, semanalmente, os docentes da turma;
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3. Registar dados relativos à participação dos alunos nas atividades, em função da
consulta aos docentes;
4. Manter contacto regular com os Encarregados de Educação (EE);
5. Recolher indicadores de qualidade e quantidade.
Como indicadores de qualidade, o diretor de turma deverá proceder à
monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE, visando
a monitorização das aprendizagens.
Como indicadores de quantidade, o diretor de turma deverá recolher informações
sobre número de tarefas enviadas pelos docentes e a taxa de concretização dessas
tarefas;

disponibilização

de

meios

tecnológicos

de

ensino

a

distância;

acompanhamento de alunos sem computador e ligação à internet em casa.
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Plano Ensino a Distância dos Cursos Profissionais
O Plano de Ensino a Distância dos Cursos Profissionais foi elaborado com base nas
orientações emanadas pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
(ANQEP), pelo Programa Operacional Capital Humano (POCH), pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e pelo Plano de Ensino à Distância (E@D) da
ESFRL, aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 04 de fevereiro de 2021.

1. O modelo de Ensino a Distância para os Cursos Profissionais
1.1. O Ensino a Distância desenvolve-se através da realização de sessões
síncronas, assíncronas e trabalho autónomo, obedecendo genericamente às
seguintes condições:
 terá como base os horários definidos para cada turma e cada disciplina,
com as necessárias adaptações, decorrentes do novo modelo;
 em cada disciplina serão realizados, de forma síncrona, pelo menos três
quartos das horas semanais regulares, constantes do horário da turma
(nunca a totalidade das horas);


cada aula síncrona, desenvolvida em tempo real, deverá ter uma duração
de 40 minutos, sendo o tempo remanescente (10 minutos) destinado a
trabalho autónomo, a realizar pelos alunos de acordo com as orientações
do docente da disciplina. Desta forma, a aula apenas termina passados os
50 minutos;



as aulas assíncronas desenvolvem-se em tempo não real, em que os
alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e
formativos, bem como a outros materiais curriculares disponibilizados
pelos respetivos docentes.

1.2. Nas aulas assíncronas, o professor orienta os alunos para a realização de
tarefas, correspondente aos minutos da(s) aula (s) assíncrona(s), indicando
obrigatoriamente:
 Proposta de trabalho (o que se pretende com cada tarefa);
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 Recursos (páginas do manual, links a consultar, ficha de trabalho,
simuladores, ou outro material disponibilizado);
 Forma e prazo de envio do trabalho realizado na(s) aula(s) assíncrona(s).
No horário das aulas assíncronas, o professor tem de estar, sempre,
contactável e disponível para orientar e esclarecer dúvidas através da
plataforma Microsoft Teams, ou por outro meio a combinar com os alunos
que tenham dificuldades comprovadas de acesso à mesma (por exemplo,
alunos que partilham o mesmo computador com os irmãos ou que não
consigam instalar a plataforma no seu telemóvel). Nestes casos, podem
comunicar com o professor via email, WhatsApp, ou, ainda, outros meios.

2. De acordo com orientações do POCH, a Escola é obrigada a recolher
evidências da assiduidade/trabalho dos alunos, sob pena das horas de
formação não serem contabilizadas. Assim:


Todos os alunos têm de apresentar as evidências do trabalho desenvolvido
nas aulas assíncronas, no prazo e pelo meio definidos pelo professor, sob
pena de não serem contabilizadas as horas de formação;



Semanalmente, o professor da disciplina envia ao Diretor de Turma a
grelha de registo com a indicação das horas assíncronas por cumprir,
calculadas de acordo com o trabalho em falta;



O Diretor de Turma informa o Encarregado de Educação do
incumprimento, solicitando a respetiva justificação;



Como forma de compensar esse incumprimento, o aluno terá até 15 dias
seguidos para a entrega da(s) tarefa(s) em falta. O docente da disciplina
em causa tem de, neste caso, comunicar ao Diretor de Turma que o aluno
entregou a(s) tarefa(s). A não entrega da(s) tarefa(s), neste prazo alargado,
terá efeitos na verificação do Cumprimento do Plano de Estudos do Curso;



Cada docente deve preservar todas as evidências associadas às tarefas
desenvolvidas pelos formandos e ao cumprimento das horas de formação.
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Estas evidências terão de constar dos dossiês digitais dos cursos no
servidor U:/, sendo da responsabilidade dos Diretores de Curso a sua
recolha;


Caso o aluno falte a horas síncronas e tenha justificação, deverá informar
(via email) o Diretor de Turma e o(s) professor(es) desse facto e deverá
solicitar ao Diretor de Turma o deferimento das justificações apresentadas.
Nos casos em que se verifica o deferimento, deve o aluno solicitar (via
email) ao professor (com conhecimento do Diretor de Turma) a indicação
de tarefa(s) de compensação. O aluno terá até 15 dias seguidos para a
entrega da(s) tarefa(s) em falta. Caso o aluno não entregue a(s) tarefa(s)
neste prazo alargado, a falta será injustificada e terá efeitos na verificação
do Cumprimento do Plano de Estudos do Curso.



Os Planos de Atividades de Recuperação (PARA), que já estavam
previstos e que não foram aplicados, serão implementados em formato de
tarefa a enviar ao aluno com indicação de prazo-limite de entrega (registo
feito no modelo PARA). O professor continua responsável pela sua
aplicação, dando sempre conhecimento ao Diretor de Turma. O não
cumprimento da tarefa / PARA resulta na não justificação das faltas.



Os novos PARA serão implementados assim que o professor de uma
disciplina verifica que o aluno ultrapassa o número limite de faltas
injustificadas a um módulo. O professor aplica o PARA em formato de
tarefa a enviar ao aluno com indicação do prazo-limite de entrega (registo
feito no modelo PARA), dando sempre conhecimento ao Diretor de
Turma. O não cumprimento da tarefa/ PARA resulta na não recuperação
da(s) falta(s).

3. Sumários e Faltas


O professor deve sumariar e contabilizar todas as aulas dadas de forma
síncrona ou assíncrona, devendo referir no sumário das aulas
assíncronas as atividades de trabalho propostas.
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Deve, ainda, marcar falta aos alunos que não participem nas aulas
síncronas.

4. Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e Prova de Aptidão Profissional
(PAP)

Na sequência da suspensão da Formação em Contexto de Trabalho (FCT), em
regime presencial, a Escola, em articulação com as entidades de acolhimento e os
alunos, deverá adotar as soluções mais viáveis para que a mesma possa ser
cumprida na íntegra. Poder-se-á optar por nova calendarização das horas em falta
ou realizar essas mesmas horas através de prática simulada.
A Prática Simulada deverá ser desenvolvida síncrona e/ou assincronamente com
cada aluno, de acordo com um planeamento delineado pelo professor orientador,
de tal forma que contribua para o alcance dos objetivos definidos/(re)definidos
para a respetiva formação. Esse trabalho desenvolvido à distância deverá ser,
sempre que possível, articulado com as entidades de acolhimento e ter em
consideração a Prova de Aptidão Profissional (PAP) do aluno. O desenvolvimento
das atividades decorrentes deste trabalho releva para efeitos de carga horária da
FCT, pelo que os alunos têm de continuar a preencher os sumários da caderneta
do aluno.
A FCT em regime presencial só pode realizar-se quando as escolas estiverem a
funcionar em regime presencial e desde que: as entidades de acolhimento
demonstrem disponibilidade para receber os alunos e consigam garantir as
condições de segurança e os alunos ou respetivo Encarregado de Educação,
quando este é menor de idade, expressem, por escrito, a sua concordância.
Caso não estejam reunidas as condições para que os alunos realizem a FCT
presencialmente, deverá equacionar-se a possibilidade de realização da FCT em
regime semelhante ao do teletrabalho. Se esta alternativa for viável, deverão ser
considerados como prioritários os alunos do 3ºano de formação. Caso não seja
viável, os alunos do 3ºano deverão realizar a prática simulada.
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Caso não haja condições para a realização da FCT em regime presencial para os
alunos do 2ºano de formação, a escola pode optar por lecionar módulos que
inicialmente se previa serem desenvolvidos no próximo ano de formação.
Na impossibilidade de realização presencial da Prova de Aptidão Profissional,
deverá ser equacionada a sua realização online, desde que reunidas as condições
para essa realização. A utilização do telemóvel para gravação de uma prática
simulada assíncrona poderá ser uma solução alternativa, sendo a mesma enviada
ao júri da PAP.
5. Planos SIGO (2º ano – cursos do ciclo 2019/2022)
A não realização da FCT no 2.º ano dos cursos implica obrigatoriamente não só
uma alteração aos planos de estudo, mas também alterações aos Planos SIGO,
para que no ano letivo de 2021/2022 seja possível a realização de 600 horas de
FCT.
Assim, após tomada de conhecimento dos novos planos SIGO, cada Diretor de
Curso do 2.º ano deve providenciar no sentido de operacionalizar as alterações aos
Planos de Estudo da forma indicada no ponto 6 deste documento.

6. Planos de Estudo (1º e 2º anos)
É dada a possibilidade de alteração dos planos de estudo das turmas dos 1º e 2º
anos de forma a maximizar as aprendizagens destes anos, permitindo a escolha de
módulos/UFCDs que melhor se adequem ao Ensino à Distância e a reorganização
da carga horária da FCT no próximo ano. Neste sentido, cada Diretor de Curso
tem de:
a) partilhar com os docentes do Conselho de Turma o ficheiro correspondente ao
atual Plano de Estudos do seu curso (Google docs);
b) solicitar que procedam às alterações necessárias;
c) verificar a conformidade das horas totais com as definidas no plano SIGO;
d) enviar o ficheiro devidamente alterado para:
−

Direção - esc.rodrig.lobo@mail.telepac.pt

−

Serviços administrativos - sec.esfrlobo@mail.telepac.pt
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−

Isaura Silva - isaurasilva@esfrl.edu.pt (que procede às alterações
no GIAE)

−

Cristina Gomes - cristinagomes@esfrl.edu.pt (que os atualiza em
U:/)
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Plano Tutoria
O apoio tutorial específico visa, através de um acompanhamento próximo do aluno,
promover a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens escolares,
procurando melhorar o seu desempenho e competências pessoais, ou seja, fomentar o
controlo de comportamentos, de forma intencional e consciente, no decorrer de situações
de aprendizagem.
1. Que alunos devem ser alvo do Plano de Tutoria no Ensino Secundário
Tendo em conta o impacto da pandemia na suspensão das atividades letivas, são
abrangidos pelo apoio tutorial específico os alunos do ensino secundário que não
transitaram em 2019/2020.

2. Perfil e competências do professor Tutor

2.1. O professor Tutor é definido pela Direção de acordo com o seu perfil e
disponibilidade de horário.

2.2. O professor Tutor deve reunir-se, nas horas atribuídas, com os alunos que
acompanha.

2.3. Deve ainda: acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo
tutorial; facilitar a integração do aluno na turma e na Escola; apoiar o aluno no processo
de aprendizagem, nomeadamente, na criação de hábitos de estudo e de rotinas de
trabalho; proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal,
escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que
manifeste; promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais; envolver a família no processo educativo do aluno;
reunir, se necessário, com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades
e os planos de trabalho destes alunos.
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3. Como se realiza o acompanhamento dos alunos

3.1. O acompanhamento dos alunos, realizado pelo professor Tutor, deve ser
desenvolvido em estreita ligação com o respetivo conselho de turma.

3.2. Na planificação e execução do apoio tutorial específico, deve o professor Tutor
integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos igualmente abrangidos pelo programa
de mentoria, como mentorandos.

3.3. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias previstas na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, são efetuadas pelo
Conselho Pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor Tutor proceder à entrega
de um relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas.

4. Aplicação do Plano aos diferentes regimes

4.1. Regime presencial
O professor Tutor deve ter no seu horário uma hora da componente não letiva que lhe
permita reunir-se com os alunos em causa, devendo essa hora ser compatível com o
horário da turma.

4.2. Regime misto
O professor Tutor deve ter no seu horário uma hora da componente não letiva que lhe
permita reunir de forma síncrona, ou presencial, com os alunos em causa, devendo essa
hora ser compatível com o horário da turma. No caso de alunos identificados pela Escola,
em risco ou perigo, sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, e
aqueles para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não
presencial ou para outros alunos que, por razões diversas, tenham de permanecer na
escola, os professores tutores, em estreita ligação com o diretor de turma, ficarão
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responsáveis pela garantia do apoio e acompanhamento destes alunos, no que diz respeito
às atividades letivas.

4.3. Regime não presencial
O professor Tutor deve ter no seu horário uma hora da componente não letiva que
lhe permita reunir de forma síncrona com os alunos em causa, devendo essa hora ser
compatível com o horário da turma. No caso de alunos identificados pela escola, em risco
ou perigo, sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, e aqueles para os
quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial ou para
outros alunos que, por razões diversas, tenham de permanecer na escola, os professores
tutores, em estreita ligação com o diretor de turma, ficarão responsáveis pela garantia do
apoio e acompanhamento destes alunos, no que diz respeito às atividades letivas.

31

Plano de Mentoria
Documentos

 Resolução do conselho de Ministros (20 julho 2020); Orientações

Orientadores do Plano

para a organização do ano letivo 2020/2021 (DGEstE); Orientações

de Mentoria

para a recuperação e consolidação das aprendizagens (ME).
 Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre
alunos;

Objetivos do Plano de
Mentoria

 Identificar alunos disponíveis para apoio aos seus pares;
 Acompanhar os pares no desenvolvimento de aprendizagens, no
esclarecimento de dúvidas, na integração escolar e na preparação
para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes
à melhoria.
 Promover a integração no grupo de pares;
 Responder a dúvidas;
 Estudar em conjunto;

Atividades a desenvolver

 Rever trabalhos de casa;
 Acompanhar o desenvolvimento das tarefas;
 Orientar a participação na vida escolar;
 Outras.
 Organizado, Comunicativo, Flexível; Paciente;

Perfil do aluno mentor

Perseverante;

Motivado e Interessado;
 Preferencialmente aluno do mesmo ano e turma (Obs. Carece de
autorização do Encarregado de Educação).

Perfil do aluno
mentorando
Modalidade de Seleção
de Mentores e

 Preferencialmente aluno do mesmo ano e turma, com dificuldades
temporárias em alguns domínios da vida escolar, sob parecer dos
SPO (Obs. Carece de autorização do Encarregado de Educação).
 Recomendação dos professores do conselho de turma/DT/SPO;
Candidaturas dos alunos.

Mentorandos
Horizonte temporal do

 Início: 1º P 2020-21; Fim: Final do ano letivo;
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plano

 Momentos de avaliação do ano letivo;
 Encontro para reflexão e partilha de experiências entre mentores e
mentorandos (ex. Dia da Escola/Dia do Diploma).

Tempos de interação

 Tempo mínimo e calendário (30 minutos semanais).
 Registo descritivo em cada sessão (em formulário-síntese) das
atividades realizadas pelos mentor/mentorando;

Registo de evidências

 Preenchimento de um formulário síntese para efeitos de
monitorização do programa, a realizar pelo Diretor de Turma no
final de cada período letivo.

Coordenação e
Acompanhamento
Monitorização e

 Coordenador dos diretores de turma (em articulação com os
Diretores de Turma).
 Conselho Pedagógico a partir da recolha de evidências.

avaliação
 Registo no processo individual do aluno, certificado e/ou diploma
Critérios de avaliação do
aluno mentor

ao aluno com menção de cidadania;
 Outros (valoração quantitativa no domínio das atitudes nas
disciplinas envolvidas)
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Plano da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva

Regime presencial / Regime misto

As atividades realizadas no âmbito da Educação Especial/Centro de
Apoio às Aprendizagens decorrerão na Sala B09 e na Sala
Polivalente.
Os alunos cumprem a carga letiva semanal na sala de Educação Especial
/ Centro de Apoio às Aprendizagens.
Os docentes de Educação Especial devem articular com os professores
das disciplinas em que aqueles alunos estão inscritos, de modo a
assegurar

o

acompanhamento

da

lecionação

dos

conteúdos

programáticos definidos e a aplicação dos instrumentos de avaliação.
Os docentes das disciplinas em que os alunos com medidas adicionais
Alunos com

estão inscritos serão os responsáveis pela elaboração e correção dos

medidas

instrumentos de avaliação aplicados, de modo a assegurar a atribuição

adicionais –
DL n.º
54/2018,

da classificação final, no domínio das Capacidades e Conhecimentos.
Os docentes de Educação Especial serão os responsáveis pela avaliação
dos alunos com medidas adicionais no domínio das Atitudes.

art.º 10.º, p.2
Os apoios prestados por técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão
(CRI) aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais
serão implementados presencialmente na escola.
Os professores de Educação Especial trabalharão em articulação com os
docentes dos diferentes Conselhos de Turma, com vista à utilização
adequada e eficaz das ferramentas e recursos digitais por parte dos
alunos com adaptações curriculares (significativas e não significativas).
Os docentes de Educação Especial manterão contacto regular com as
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famílias dos alunos.
Os elementos da EMAEI manterão contacto regular com os diretores de
turma, no sentido de proporcionar aos alunos todo o acompanhamento
que se considere adequado.
Os professores de Educação Especial deverão ser incluídos nos
grupos/equipas dos Conselhos de Turma criados na Plataforma Teams,
de modo a assegurar / facilitar a articulação com os Diretores de Turma
e restantes docentes dos Conselhos de Turma.
Colaborar com o Projeto Futuro Já, como apoio e orientação para os
alunos.

Os apoios propostos no âmbito da implementação de medidas
seletivas serão presenciais, assegurados por docentes de Educação
Especial e/ou pela psicóloga (apoio psicopedagógico) ou por
docentes das diferentes disciplinas (Antecipação e Reforço das
Aprendizagens - ARA).
Alunos com
medidas
seletivas –

No regime misto, os apoios referidos no ponto anterior terão lugar
quinzenalmente, de acordo com o turno de aulas presenciais em que
se insere o aluno, quando aplicável.

DL n.º
54/2018,

Os professores de Educação Especial trabalharão em articulação

art.º 9.º, p.2

com os docentes dos diferentes Conselhos de Turma, com vista à
utilização adequada e eficaz das ferramentas e recursos digitais por
parte dos alunos com adaptações curriculares (significativas e não
significativas).
Os elementos da EMAEI manterão contacto regular com os
diretores de turma, no sentido de proporcionar aos alunos todo o
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acompanhamento que se considere adequado.
Os professores de Educação Especial deverão ser incluídos nos
grupos/equipas dos Conselhos de Turma criados na Plataforma
Teams, de modo a assegurar / facilitar a articulação com os
Diretores de Turma e restantes docentes dos Conselhos de Turma.

Regime não presencial

Concretizando-se a transição para o regime não presencial, cabe à EMAEI:

Assegurar a continuidade, em regime presencial, da
implementação das medidas adicionais (docentes de Educação
Especial).
Fomentar contacto entre docentes de Educação Especial e docentes
das disciplinas frequentadas por alunos com medidas adicionais
Alunos com

(articulação / partilha de materiais pedagógico-didáticos).

medidas
adicionais –

Estabelecer contacto regular com os diretores de turma, no sentido

DL n.º

de proporcionar aos alunos todo o acompanhamento que se

54/2018,

considere adequado.

art.º 10.º,

Colaborar com o diretor de turma na adaptação do RTP, do PEI

p.2.

e do PIT, através do docente de Educação Especial responsável
por cada aluno.
-Manter contacto regular com as famílias de alunos com medidas
adicionais, através do docente de Educação Especial.
Articular atividades / ações com o Centro de Recursos para a
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Inclusão (CRI) para apoio aos alunos.
Assegurar

a

continuidade,

em

regime

presencial,

da

implementação das medidas seletivas propostas pelos Conselhos de
Turma (docentes das diferentes disciplinas com Antecipação e
Reforço das Aprendizagens – ARA).
Monitorizar a concretização das aulas de apoio de Antecipação e
Reforço das Aprendizagens (ARA).
Os elementos da EMAEI manterão contacto regular com os
diretores de turma, no sentido de proporcionar aos alunos todo o
acompanhamento que se considere adequado.
Alunos com
medidas
seletivas –
DL n.º
54/2018,
art.º 9.º, p.2.

Os professores de Educação Especial deverão ser incluídos nos
grupos/equipas dos Conselhos de Turma criados na Plataforma
Teams, de modo a assegurar / facilitar a articulação com os
Diretores de Turma e restantes docentes dos Conselhos de Turma.
Manter contactos regulares com os diretores de turma de alunos
com medidas seletivas, no sentido de minimizar eventuais
constrangimentos à concretização das

aulas de apoio de

Antecipação e Reforço das Aprendizagens ARA.
Estabelecer contacto regular com os diretores de turma, no sentido
de proporcionar aos alunos com medidas seletivas e adicionais todo
o acompanhamento que se considere adequado.
Colaborar com o diretor de turma na adaptação do RTP, do PEI e do
PIT, através do docente de Educação Especial responsável por cada
aluno.
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Plano do Diretor de Turma
Atendendo à emergência de saúde pública decretada pela OMS, bem como à
classificação do vírus como uma pandemia, o Governo, através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, estipula um conjunto de medidas de
acompanhamento dos alunos e das famílias. Considerando que o diretor de turma (DT) é
a figura que permite estabelecer a ligação com os encarregados de educação (EE), foi
constituída, em sede de reunião de Conselho Pedagógico de 23 de julho, uma equipa de
trabalho responsável pela elaboração de um Plano do Diretor de Turma.
Assim, decorrente das funções atribuídas ao DT estipuladas na Lei e na Resolução
supramencionada, o Conselho de Ministros resolve estabelecer, quanto à organização e
funcionamento das atividades letivas e formativas das atividades docentes, três eixos de
ação:

1. Regime Presencial
Cabe ao diretor de turma dar cumprimento aos artigos 47.º, 53.º, 54.º, constantes do
Regulamento Interno da ESFRL, bem como aos estabelecidos nos normativos legais em
vigor.

2. Regime Misto
2.1. O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da
combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo.
2.2. Os docentes da turma, sob a coordenação do respetivo diretor, adaptam o
planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as
necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as
aprendizagens de todos.
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2.3. Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e
das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo,
recolhendo evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os
recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno.

2.4. O diretor de turma deve garantir a articulação eficaz entre os docentes da
turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos
alunos, promovendo a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem
como o acesso equitativo às aprendizagens.

3. Regime não presencial

3.1. Os docentes da turma, sob coordenação do diretor de turma, adaptam o
planeamento e execução das atividades letivas e formativas ao regime não presencial,
incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno,
garantindo as aprendizagens de todos.

3.2. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens
desenvolvidas e das tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo
evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as
ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno.

3.3. O diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma,
tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos,
visando uma utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o
acesso equitativo às aprendizagens.
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4. Articulação entre diretor de turma e docentes da turma em caso de agravamento
da situação epidemiológica que justifique a transição para os regimes misto ou
não presencial

4.1. Tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a desenvolver
pelos alunos, os diretores de turma utilizam uma grelha padronizada e uniformizadora
destinada à recolha de informação semanal das aprendizagens não realizadas para
posterior informação ao encarregado de educação.

4.2. A grelha para recolha do registo semanal é disponibilizada na plataforma
Microsoft Teams /Google drive e atualizada por cada docente da turma.

4.3. Na plataforma Microsoft Teams, na respetiva Equipa, são identificados os
conteúdos temáticos/aprendizagens, atividades/tarefas e recursos a utilizar pelos alunos.

4.4. Na plataforma GIAE são registados os sumários, as faltas de presença e os
testes de avaliação.
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(Modelo de Grelha de Recolha de Evidências)

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo 2020-2021
Grelha de Registo do Cumprimento de Tarefas - Aulas Assíncronas
Ano/Turma:
Semana: ___ a ___ de (mês)
TN
A
R

TN
A
R

TN
A
R

TN
A
R

TN
A
R

TN
A
R

* Nada a registar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome do
aluno

ING
TN
A
R

* Todos cumpriram

Nº

PORT
TN
A
R
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LEGENDA:

Observações:

TNR - número de tarefas não realizadas
A - número de tarefas entregues com atraso
* Não havendo incumprimento, o professor regista "Todos cumpriram”
* Não havendo atribuição de tarefas, o professor regista "Nada a registar”
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A Presidente do Conselho Pedagógico
Assinado de forma digital por

ISABEL MARIA DE ISABEL MARIA DE JESUS
JESUS OLIVEIRA OLIVEIRA
Dados: 2021.05.07 09:25:57 Z
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