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Orientações para o funcionamento das aulas no Plano E@D  

Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo 
 

Dia 14 de abril: 

1. Os Encarregado de Educação das crianças do Pré-escolar receberão instruções 

da sua educadora de infância, com as tarefas a realizar nessa semana;  

2. Os alunos do ensino básico e secundário, dentro do horário da turma, devem 

aceder à plataforma Microsoft Teams, seguindo os passos abaixo descritos; 

3. Em todas as aulas os alunos em conjunto com os professores vão explorar a 

utilização da plataforma Microsoft Teams, a qual poderá vir a ser a “nova sala de 

aula virtual”; 

4. No contacto com os alunos os professores poderão aproveitar para explicar 

como pretendem aplicar o plano de ensino à distância (E@D) na sua disciplina; 

 

Passos a seguir para entrar no Microsoft Teams: 

O acesso ao Microsoft Teams, tem de ser feito 

obrigatoriamente com o mail institucional do aeja.pt. Este E-mail 

pode ser consultado na área pessoal ( ) do aeja. 

 

 

 

Depois de saber o E-mail institucional devem ir á secção Serviços 

Administrativos ( ) e clicar no link “Office 365”. 

 

Serão redirecionados para uma janela da Microsoft, “Iniciar Sessão” 

com a solicitação de um E-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agrupamento.AEJA 

Escrever o E-mail 
institucional 

Premir o botão 
Seguinte 

Colocar a palava passe 
(Agrupamento.AEJA) 
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O passo seguinte será o de criar uma nova palavra passe: 

 
 

Uma palavra-passe segura: 

 Tem, pelo menos, oito carateres de comprimento 

 Não contém o nome de utilizador, nome real ou nome 

de empresa; 

 Não contém uma palavra completa; 

 É significativamente diferente das palavras-passe 

anteriores; 

 Contém letras maiúsculas, letras minúsculas, números 

e símbolos. 

 Guardem a nova palavra passe num sítio seguro. 

 

 

 

Depois de efetuado o Inicio de sessão no office365 devem selecionar o 

Teams, que irá abrir na equipa a que o aluno pertence. 

 
 

 
 

  

 Agrupamento.AEJA 
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Consultar o Plano de Trabalho: 

Entrar no portal aeja.pt, na secção Serviços Administrativos ( ) clicar em  

Notificações/ Mensagens. Na janela do lado direito em Notificações / Mensagens 

poderão aceder aos planos de trabalho propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou na secção  Comunidade / turma / Blogues Disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para entrar na área privada, os alunos deverão colocar em utilizador o número do processo 

antecedido da letra "a" (ex: a1234) e, no código, os primeiros 4 dígitos do cartão de cidadão. 
(Para qualquer esclarecimento adicional, contacte os Serviços Administrativos, email: secretaria@aeja.pt) 
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Entre os dias 15 e 18 de abril:  

Os alunos devem ter em consideração as seguintes orientações baseadas no Plano de 

E@D do agrupamento: 

1. O horário de trabalho síncrono (contacto direto com os alunos) corresponde ao 

horário semanal que se encontrava em funcionamento nas aulas presenciais; 

2. A duração das aulas é flexível, dependendo das condições pedagógicas e técnicas 

e será definida por cada professor na sua planificação; 

3. As tarefas propostas pelos professores serão diversificadas entre trabalho 

síncrono, na hora da aula, e assíncrono, propostas de trabalho autónomo do 

aluno; 

4. Cada professor irá privilegiar um ou outro modelo, descrito no ponto anterior, 

de acordo com a sua planificação, que será dada a conhecer ao aluno;  

5. Os meios tecnológicos estabelecidos para o trabalho a desenvolver com os 

alunos são: 

a) A plataforma Microsoft Teams, que funcionará como uma “sala de aula 

virtual” oficial; 

b) Consultar o Plano de Trabalho no portal aeja.pt, na secção Serviços 

Administrativos clicar em Notificações/ Mensagens.  

c) Outras ferramentas de utilização interativas, devidamente indicadas pelo 

professor; 

d) E-mail institucional do aluno como forma de contacto para reforçar o envio 

de tarefas e/ou resolução de outras questões; 

e) Utilização de um telefone com internet (Smartphone), se possível, para o 

caso dos alunos que não têm acesso aos meios de comunicação anteriores. 

6. Para os casos de alunos que não têm acesso a computador e/ou internet, os 

professores irão propor atividades que privilegiam o uso dos manuais escolares 

e respetivas fichas de trabalho; 

7. Nos casos referidos no ponto anterior, os documentos disponibilizados pelo 

professor, serão entregues ao aluno, independentemente do ciclo de ensino, na 

escola sede, em envelope deixado na portaria, ou outra escola próxima da 

residência, todas as 5.ª feiras, entre as 9h00 e as 12h00; 

8. A escola onde o aluno irá levantar esse material será indicada ao Diretor de 

Turma conforme conveniência do aluno e/ou Encarregado de Educação; 

9. Aos alunos que não executam as tarefas, bem como aqueles que não participam 

nas sessões online, serão registadas ausências que posteriormente são 

comunicadas a Diretor de Turma. 
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A partir de dia 20 de abril: 

Arrancam as emissões do #EstudoEmCasa, que decorrerão até final do ano letivo. 

O #EstudoEmCasa será transmitido nos seguintes canais: 

• TDT – posição 7 

• MEO – posição 100 

• NOS – posição 19 

• Vodafone – posição 17 

• Nowo – posição 13 

• https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos 

individualizados) 

• Será ainda disponibilizada uma aplicação (App) com todos os conteúdos do 

#EstudoEmCasa. 

Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da Educação Pré-

escolar (dos 3 aos 6 anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de 

desenvolvimento das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), 

sendo acompanhados do envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos 

programas a emitir e sugestões de atividade complementares. 

Os recursos acima referidos são um complemento de apoio, principalmente, para os 

alunos sem acesso à internet e/ou equipamento, para que possam beneficiar das 

aprendizagens aí disponibilizadas, independentemente de outras utilizações que sejam 

efetuadas pelos docentes. Não são, pois, uma forma autossuficiente de desenvolver 

aprendizagens integrais no Ensino Básico. 

Para todos os alunos que recebam conteúdos exclusivamente pela televisão deve ser 

atribuído um professor mentor, responsável pelo estabelecimento de contacto, 

individualmente e em parceria com outras entidades da comunidade. Este contacto visa 

o acompanhamento das tarefas em curso, a verificação de que os alunos estão a assistir 

às emissões e que desenvolvem outras atividades propostas pela escola. Os mentores 

são designados pela Escola. 

 

 

Penafiel, 12 de abril de 2020 

A Diretora 
 

Paula Pais 
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