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Lista dos Anexos 

·  

 

Relatórios de avaliação do Plano E@D 

▪ Conselho Pedagógico 
▪ Coordenadores dos diretores de turma/diretores de curso – Cursos Profissionais 
▪ Equipa Biblioteca Escolares 
▪ Coordenação de diretores de turma 
▪ Turmas – 5ª ano 
▪ Turmas – 6º ano 
▪ Diretores de turma dos cursos profissionais 
▪ Presenças dos EE/Pais na reunião com o diretor de turma – 2º P 
▪ Término das disciplinas/UFCDs 

Sinalização de alunos para a CPCJ 
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Introdução 

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

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) e Agência Nacional para a Qualificação 

e Ensino Profissional (ANQEP), o AEJA (Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo) desenvolveu 

um Plano de E@D (Plano de Ensino à Distância). O objetivo da implementação deste plano foi 

garantir a equidade para que todos os alunos continuassem a aprender durante a suspensão das 

atividades letivas presenciais no contexto de Pandemia Covid-19, de acordo com o definido nos 

documentos estruturantes do processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente, o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

Este relatório de monitorização apresenta os resultados da monitorização realizada ao Plano 

E@D no período de confinamento, com aulas de Ensino à Distância, decretado pelo Governo. 

Procedeu-se ao acompanhamento, monitorização e regulação no desenvolvimento das 

atividades letivas e não letivas, na participação em reuniões de caráter pedagógico, formativo e 

outras, nos Projetos de Desenvolvimento Educativo e nas Medidas de Promoção do Sucesso 

Escolar, implementados no AEJA. 
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Enquadramento e metodologia 

A equipa de Monitorização E@D criou registos para os professores, de preenchimento 

obrigatório, para todos os ciclos e para todas as disciplinas, que contemplaram  as seguintes 

dimensões:  

Dimensões Indicadores 

GARANTIA DE RESPOSTA AOS ALUNOS COM 
MEDIDAS AO ABRIGO DO DL 54/2018 E 
OUTRAS RESPOSTAS EDUCATIVAS 

a.LGP 

b.Apoio especializado  

c.Acompanhamento de alunos nas aulas  

d.Apoios às disciplinasErro! Marcador não 

definido. 
e.Coadjuvações 

f.Preparação para exame 

g.Terapia da Fala 

i.Áreas Específicas 

GARANTIA DE RESPOSTA A ALUNOS COM 
MEDIDAS ADICIONAIS 

h.Áreas Substitutivas 

i.Assiduidade - Em aulas com a turma 

ii.Assiduidade - Em aulas de áreas 
substitutivas e áreas específicas 

iii.Aulas Presenciais 

a.Plano Semanal de Trabalho – alunos em 
aulas presenciais no- CAA - SALA1Erro! 

Marcador não definido. 
iv.Em Trabalhos Oficinais 

v.Em Desporto Adaptado 

RECURSOS UTILIZADOS 
#Estudo em casa# 

Editoras online 

Atividades da internet 

Recursos construídos coletivamente 

Recursos construídos individualmente 

Manuais físicos e virtuais 

Nº DE SESSÕES 
Síncronas  

Assíncronas 

DURAÇÃO DAS SESSÕES 
Síncronas  

Assíncronas 

TAREFAS 
Propostas  

Concluídas 

CIRCUÍTOS DE COMUNICAÇÃO 
Teams 

SMS 

Email 

Telefone/telemóvel 

Whatsapp/messenger 

Facebook da turma 

ENTREGA E RECEÇÃO DE TAREFAS FÍSICAS  
Na escola 

Trabalho individual 
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MONITORIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
Trabalho de grupo 

Questionamento oral na aula 

A metodologia de trabalho consistiu nas seguintes etapas:  

-a Coordenadora da Equipa enviou, semanalmente, o ficheiro de recolha de dados em Excel 

para os restantes elementos da equipa;  

-cada responsável pela monitorização verificou, através dos planos de distribuição de serviço 

se todos os professores preencheram os formulários das disciplinas/atividades do seu plano 

curricular. No caso da Educação Especial, a assiduidade dos alunos com Medidas Adicionais foi 

registada em formulário próprio pelos Diretores de Turma de cada aluno abrangido por essa 

medida. 

Na eventualidade de faltar algum registo, cada responsável, contactava o professor para o 

relembrar que o registo era de preenchimento obrigatório e comunicava à Coordenadora da 

Equipa para verificar se o registo constava da base de dados global.  

A distribuição das tarefas/turmas ficou determinada da seguinte forma: pré-escolar - Paula 

Santos, 1.º Ciclo –Ana Maria Moreira, 2.º Ciclo –Paula Isabel da Silva, 7.º e 8.º anos –Cristina 

Brochado, 9.º e 10.º anos –António Soares (Ensino Profissional), 11.º e 12.º anos –Manuela 

Marques (Ensino Profissional), Ensino Secundário Regular –Berta Morais e, Educação Especial e 

Alunos com Medidas Adicionais –Manuel Sérgio. 

 

A estrutura do presente relatório segue a organização do plano a que se refere, a saber:  

1- Definição das estratégias de gestão e liderança;  

2- Estratégia e circuitos de comunicação;  

3- Modelo de ensino à distância;  

4- Acompanhamento e monitorização 

5- Avaliação do Plano E@D. 
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1- Definição das estratégias de gestão e liderança 

A gestão e liderança do plano de E@D foram asseguradas pelo Órgão de Administração e 

Gestão e pelas estruturas intermédias do AEJA. 

1.1- Órgão de Administração e Gestão do Agrupamento: 

Objetivos Modalidade de acompanhamento e monitorização 

O1. Supervisionar a aplicação do 
plano E@D 

- Supervisionada, em permanência, quer ao nível 
pedagógico, quer ao nível técnico, tal como será 
explicitado, posteriormente, neste relatório, em rubricas 
próprias. 

O2. Dar resposta às questões 
emergentes 

- Foram destacados 1 assessor e 1 adjunto para dar 
resposta imediata aos problemas técnicos, em todos os 
ciclos de ensino e a toda a comunidade educativa. 

1.2- Conselho Pedagógico 

Objetivos Modalidade de acompanhamento e monitorização 

O1. Contribuir para o 
desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem: 

- Foram realizadas 11 reuniões do CP durante a vigência do 
Plano E@D. 

O2. Garantir a equidade e equilíbrio 
dos procedimentos da avaliação. 

- Foram elaborados adequadamente e aprovados critérios 
de avaliação, adendas e processos de recolha de 
informação. 
- Foram uniformizados os documentos de auto e 
heteroavaliação e as grelhas de avaliação a utilizar para o 
ensino regular e ensino profissional. 

O3. Analisar, decidir e emitir 
orientações pedagógicas necessárias 
à concretização de E@D 

- A equipa de acompanhamento e monitorização do E@D 
foi nomeada pela Direção. 
- Procedeu-se à elaboração, análise e aprovação do Plano 
E@D, que consubstanciou um instrumento de apoio aos 
docentes, na consecução da melhor estratégia de Ensino à 
Distância (E@D), tendo em conta a realidade do AEJA. 
- Foi elaborado, pela Equipa de monitorização E@D, roteiro 
de monitorização e um formulário de preenchimento 
obrigatório para professores a fim de aferir da 
operacionalização do Plano. 
- Dando cumprimento ao previsto no roteiro de 
monitorização os resultados dos formulários foram 
publicados, semanalmente em relatório, na plataforma do 
AEJA, na sala dos professores. 
- Foi feita a apresentação, pela coordenadora da equipa de 
Monitorização E@D, de uma sumula dos relatórios em 
Conselho Pedagógico sempre que um nível de ensino 
terminava o ensino à distância. 

 



 

7 
 

1.3- Coordenadores de Estruturas intermédias: 

Objetivos Modalidade de acompanhamento e monitorização 

O1. Manter a disponibilidade para 
esclarecimentos e acompanhamento da 
concretização das atividades: 

- Liderança partilhada; 
- Trabalho colaborativo e cooperativo com os DT e o OAG; 
- Garantia da divulgação de informação e documentação, 
cumprindo prazos, circuitos comunicacionais (email 
institucional, Teams, telemóvel) e hierárquicos; 
- Realização de 6 reuniões, previstas na planificação anual 
do AEJA; 
- Realização de reuniões informais para suprir qualquer 
situação emergente; 
- Estratégias de corresponsabilização; 
- Bom feedback dos DT; 
- Forte envolvimento nas atividades do AEJA; 
- Disponibilidade online para esclarecimento, orientação, 
acompanhamento da concretização das atividades e dos 
procedimentos a adotar nesta modalidade de ensino; 
- Apoio e orientação dos DT na resolução de problemas de 
assiduidade dos alunos, falta de equipamentos 
informáticos, necessidades económicas, encaminhamento 
para o SPO e CPCJ, problemas de saúde, entre outros; 
- Contactos com os encarregados de educação para a 
resolução de problemas relacionados com 
vulnerabilidades/fragilidades, tais como, crianças com 
medidas de apoio à aprendizagem e inclusão, que devido a 
dificuldades em manter a atenção e concentração nas 
sessões síncronas foram propostas atividades com a 
família, adaptadas ao seu perfil de desenvolvimento, bem 
como as crianças que não dispunham de acesso às 
tecnologias por falta de equipamentos disponíveis ou por 
não os possuir. 
 

O2. Assegurar o preenchimento dos 
documentos requeridos. 

- Foi assegurado o preenchimento de todos os documentos 
necessários ao bom funcionamento do AEJA; 
- Os DT preencheram semanalmente o formulário de 
monitorização E@D dos alunos com medidas adicionais, 
cujo resultado será adiante apresentado, em rubrica 
própria neste relatório; 
- Foi preenchida uma tabela de assiduidade dos EE/Pais nas 
reuniões 2º P (Diretores de turma) e o mapa Follow Up dos 
cursos profissionais (Diretores de curso). 
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Presenças dos EE/Pais em reuniões online 

Apresentamos, no gráfico seguinte, apenas a taxa de participação dos Encarregados de 

Educação dos alunos do Ensino Secundário, visto que a taxa de presença dos encarregados de 

educação dos restantes ciclos é elevada. 

 

1.4- Diretores de Turma, Professores Titulares de Turma e Educadores Titulares de Grupo 

Objetivos Modalidade de acompanhamento e monitorização 

O1. Assumir a liderança da sua equipa 
pedagógica de forma a garantir a 
equidade na participação de todos os 
alunos; 

Contacto permanente, via e-mail, Teams ou telefone com 
todos os elementos, no sentido de resolver qualquer 
situação que surgisse, nomeadamente, em relação ao 
equipamento informático, à Internet e ao Teams e, em 
algumas situações, à necessidade de fornecimento de 
refeição ao almoço, de forma a garantir a equidade e a 
participação. 

O2. Efetuar o acompanhamento 
semanal da turma nas horas de Direção 
de Turma atribuídas no horário 

- as horas atribuídas no horário para direção de turma foram 
insuficientes 
- o acompanhamento foi quase diário e realizado em horário 
extraescolar, com recurso a telemóvel particular.  
- foi feita a ponte comunicacional entre os docentes do CT e 
os alunos/EE  
-foi garantida a regulação da turma através do feedback, 
tanto em forma como em conteúdo. 
- Em alguns casos houve a necessidade de fazer a articulação 
com o SPO e a CPCJ, de forma a ser mantido o 
acompanhamento de alguns alunos por aqueles serviços. 
- Foram sinalizados 3 alunos para a CPCJ e Equipas 
Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais: 
 
   - 1 do Pré-escolar 
   - 1 do 1º Ciclo 
   - 1 do 10º ano 
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-realizaram-se reuniões com os encarregados de educação, 
no sentido de receber feedback sobre o funcionamento de 
E@D. 
 

O3. Assegurar a comunicação com os 
alunos de forma a desencadear os 
procedimentos necessários nas 
situações de vulnerabilidade 

-foi garantida a comunicação com os alunos de forma a 
desencadear os procedimentos necessários nas situações 
de vulnerabilidade.  
- a direção foi sempre informada sobre os alunos que 
necessitavam de equipamentos informáticos; 
- Os EE foram questionados sobre a necessidade de obterem 
ajuda alimentar que a Direção em parceria com a associação 
de Pais procurou colmatar; 
-foi feito o acompanhamento aos alunos, via e-mail, Teams, 
SMS, telefone e Whatsapp sempre que, de alguma forma, 
denunciavam instabilidade emocional, de modo a prestar-
lhes o apoio necessário e/ou encaminhar para o SPO. 
Para 4 alunos em risco (12º ano), além dos contactos 
telefónicos realizados antes do início do ensino à distância, 
a DT também enviou a comunicação com faltas e 
informação dos PARAs por disciplina/módulo, por correio, 
no último dia de ensino distância, assim como, comunicou a 
situação de um aluno à CPCJ. 
 

O4. Acompanhar e monitorizar a 
avaliação formativa e sumativa dos 
seus alunos 

Os DT estiveram sempre atentos e informados sobre a 
situação de cada aluno e procuraram orientá-los na 
realização das tarefas, mesmo que isso, representasse 
trabalhar com eles fora de horas. 
 

O5. Manter a hora de atendimento aos 
encarregados de educação marcada no 
horário 

A hora de atendimento foi mantida no horário, no entanto, 
raramente os contactos eram feitos nesse tempo, uma vez 
que a maioria dos encarregados de educação se encontrava 
a trabalhar. 
O contacto com os EE foi garantido via e-mail, telefone, 
Teams e SMS, informando-os relativamente ao 
aproveitamento, comportamento e assiduidade dos seus 
educandos. 
 

O6. Requerer junto do Encarregado da 
Educação o motivo e justificação da 
ausência do aluno às sessões online e o 
não envio das tarefas. 
 

 
Sempre que era reportada a ausência de um aluno, os 
diretores de turma informavam o EE, solicitando a respetiva 
justificação. Por outro lado, sempre que foram informados 
pelo Encarregado de Educação/Pais atempadamente da 
ausência de um aluno, imediatamente reportavam a 
situação ao CT. 
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1.5- Docentes 

1.5.1. Objetivos Modalidade de acompanhamento e monitorização 

O1. Cumprir a totalidade do seu 
horário, estando disponíveis online 
para o esclarecimento de dúvidas 
durante o tempo da aula; 

Objetivo cumprido e constatado nos registos do TEAMS. 

 

O2. Iniciar as aulas com momento em 
direto com os alunos (sessão síncrona) 
com a duração que considerar 
necessária, sendo o restante tempo de 
trabalho autónomo (sessão 
assíncrona); 

2º e 3ºciclo 
Duração: 7 semanas 
Os objetivos foram cumpridos 
Ensino Secundário e Profissional 
Duração: 9 semanas 
O objetivo foi cumprido em todas as disciplinas. 
(Ver relatórios semanais) 

 

 

O3. No pré-escolar realizam-se, no 
mínimo, dois momentos síncronos 
semanais de acordo com o horário da 
Educadora Titular em articulação com 
os pais, com envio da planificação 
semanal e tarefas, sempre que possível 
pelo TEAMS; 

Duração: 5 semanas 
Média por semana: 
    - 2 sessões síncronas – de 30 a 60 minutos 
    - 7 sessões assíncronas – de mais de 60 minutos 
    - 6 tarefas semanais propostas 
    - 6 tarefas semanais concluídas 
 
Circuitos de comunicação privilegiados  
   - Teams 
   - SMS/messsenger/Whatsapp 
   - Telemóvel 
   - 2 turmas utilizaram o Facebook da turma 
 
(Ver relatórios semanais) 

 

Os momentos síncronos e assíncronos foram cumpridos a 100%. 
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Foram distribuídas em média, no pré-escolar, 56 tarefas por semana, o que corresponde 

a uma média de  2 tarefas por turma, sendo que 100% foram concluídas. 

Para a operacionalização das sessões foram utilizados os seguintes circuitos de 

comunicação. 

 

 

O4. Os professores do 1º ciclo (grupo 
110) realizam 2 sessões síncronas por 
dia, na 1ª e última aula do respetivo 
horário, pelo tempo que considerarem 
adequado. 
 
O5. Excetuam-se os dias em que a 
turma tem inglês ou probótica, em que 
ambas as disciplinas iniciam com 
sessão síncrona, sendo a mesma 
considerada a segunda sessão síncrona 
do dia;  
 
O6. Planificar tarefas exequíveis em 
tempo real de aula, tendo em 
consideração as caraterísticas 
específicas dos alunos; 

Duração: 5 semanas 
Média semanal: 
    - 5 sessões síncronas – de 30 a 60 minutos 
    - 5 sessões assíncronas – de mais de 60 minutos 
    - 10 tarefas semanais propostas 
    - 10 tarefas semanais concluídas 
 
Circuitos de comunicação privilegiados  
   - Teams 
       
Todos estes registos constam dos relatórios de 
monitorização E@AD semanais. 
 
 
 

 

O7. Desenvolver e adaptar as estratégias/recursos pedagógicos que potenciem o desenvolvimento das 
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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O8. Motivar e acompanhar os alunos 
para as aprendizagens; 

Este objetivo foi cumprido e pode verificar-se pelas taxas de 
sucesso na avaliação do 2º período. 
 
Pré- Escolar - a implementação do ensino a distância foi 

positiva. Apesar das condicionantes exigidas pela 
situação, a maioria das crianças/famílias demonstraram 
interesse constante e participação ativa tanto nas 
atividades síncronas como assíncronas, sendo sempre 
respeitado o ritmo e as dinâmicas de cada família, para a 

realização e entrega de evidências das atividades 
propostas por cada educadora titular. 
 
 

 

O9. Colocar as tarefas a atribuir aos 
alunos na Equipa da sua disciplina. 
 
10. Corrigir e dar o feedback aos alunos 
das tarefas formativas realizadas, no 
prazo máximo de uma semana. 
 

Foram criadas equipas no Teams para todas as 
turmas/disciplinas nas quais constam todos os registos.  
Também foram criados canais inerentes às equipas da 
turma, com o intuito de colmatar o trabalho a realizar em 
coadjuvação e apoio/acompanhamento na sala de aula- 

 

11. Os sumários e a assiduidade 
continuam a registar-se no Programa 
INOVAR; 

Todos os professores registaram os sumários e a assiduidade 
no INOVAR. 

 

12. Informar o DT/PTT/ET, sobre os 
alunos que não executaram as tarefas 
propostas; 

Justificado no ponto 1.4 deste relatório. 
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13. No caso específico dos cursos 
profissionais, os docentes devem 
colaborar no preenchimento dos 
formulários para o POCH; 

Os professores do ensino profissional trabalharam em 
articulação com a coordenadora, tal como foi referido no 
ponto 1.3., O2 (Objetivo 2) deste relatório. 

 

14. Preencher semanalmente um 
formulário de monitorização online 
disponível no seguinte link: 
https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHA
ZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURD
JKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZ
KRSQlQCN0PWcu 

Os formulários foram preenchidos, semanalmente, por 
todos os professores que se encontravam ao serviço. 
O registo foi feito por disciplina/atividade. 
 

1.6- Procedimentos para professores e alunos que não possuam equipamento 
informático e/ou internet: 

O1. Requisitar uma sala de aula, na escola sede, 
equipada com computador e internet, através do 
email ricardo.reis@aeja.pt, no caso dos docentes 
que não possuem equipamento informático e/ou 
internet. 

1 Professor requisitou uma sala de aula na 
escola. 

1.6.1. Educação Pré-Escolar e  1º Ciclo 

O1. Enviar os documentos para o email institucional 
do respetivo Coordenador de Estabelecimento, até 
2ª feira. Os documentos deverão ser levantados, 
nos respetivos estabelecimentos às 4ª feiras. 
 
02. Privilegiar o uso dos manuais escolares e 
respetivas fichas de trabalho para as atividades 
propostas. 

Nº Total de tarefas enviadas por todas as 
disciplinas/atividades, por este meio, durante 
todo o período de confinamento: 
 
Pré-escolar: 41 tarefas 
 
1º Ciclo: 146 tarefas 

1.6.2. Alunos, do 2º, 3º ciclo e Ensino Secundário 

O1. Enviar até 2.ª feira de cada semana as tarefas, 
para o email da reprografia da escola sede 
(esjaprep@gmail.com), indicando o nome e turma 
do aluno. Os alunos devem levantar os documentos, 
todas as 4ª feiras, entre as 9h00 e as 12h00, na 
entrada do pavilhão 1, na Escola Sede. 

 

1ª e 2ª 
semana 

Pré-escolar 9 

1º ciclo 18 

2º ciclo 13 

3º ciclo 17 

Ens. Secundário 6 

Ens. Profissional 11 
 
A partir da 3ª semana foram solucionados os 
problemas de equipamento informático e de 
acesso à Internet para a maioria destes Alunos. 
  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHAZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURDJKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZKRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHAZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURDJKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZKRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHAZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURDJKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZKRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHAZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURDJKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZKRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kdfpMFxWAkG6qHAZdOJ9wwXvHLcBl2VBq9rPKH49iptURDJKTkg2Mk41VDJDQ0c4UUFYQzVOWlZKRSQlQCN0PWcu
mailto:ricardo.reis@aeja.pt
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1.6.3. Alunos que recebam conteúdos exclusivamente pela televisão 

O1. O OAGA designa 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. 

Não se aplicou. 

1.6.4. Alunos que usufruem de medidas adicionais ao abrigo do DL 54/2018 

O1. Poderão ser acolhidos na EBPS, sala CAA.S01, 
entre as 09:30 e as 15:00. 

Foram acolhidos 3 alunos medidas adicionais 

O2. Os apoios terapêuticos prestados pelos 
técnicos do Agrupamento e do Centro de Recursos 
para a Inclusão podem ter continuidade. 

Foi dada continuidade aos apoios terapêuticos 
em parceria com os encarregados de educação. 

O3. Os PTT/DT/ET, cujas turmas têm alunos nestas 
condições, deverão questionar os encarregados de 
educação sobre o interesse dos mesmos nas 
respostas atrás referidas, articulando com pais e 
técnicos a forma e os meios. Dos mesmos, dão 
conhecimento ao OAG. 

Foram seguidos todos os procedimentos 
previstos. 

 

1.6.4. Alunos filhos de Trabalhadores Essenciais 

O1. Acolhimento aos filhos de trabalhadores 
essenciais 

8  alunos na EB de Torre - Urrô das 08:00 às 17:30.  

1.7. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

O1. Os Docentes/Técnicos das AEC dinamizam as suas 
atividades no seu horário de trabalho. 

Objetivo cumprido. 

1.8. Equipa das Bibliotecas Escolares 

O1. Facultar aos docentes listas de sítios de 
acesso a recursos digitais de leitura; 

Foram disponibilizados no blogue das 
bibliotecas escolares (BE-AEJA), diferentes sítios 
de acesso e diferentes recursos digitais em 
diferentes formatos de leitura (Ebooks, PDF, 
Slideshare, PPT, Vídeos) no âmbito do PNL, da 
Educação Literária e Leitura autónoma para os 
diferentes ciclos e níveis de ensino. 

O2. Facultar documentos orientadores que 
ajudem na interpretação, tratamento ou 
produção de informação, por ciclos; 

Foram disponibilizados no blogue das 
bibliotecas escolares (BE-AEJA), alguns guiões 
para ajuda na interpretação, tratamento ou 
produção de informação e no âmbito da literacia 
digital, da literacia dos média e ainda vários 
Tutoriais de Plataformas de E@D. 
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O3. Disponibilizar recursos digitais para a 
comunidade educativa através do Blogue das 
Bibliotecas Escolares (BE-AEJA), com acesso na 
plataforma AEJA; 

Foram disponibilizados recursos digitais para a 
comunidade educativa, através do blogue das 
bibliotecas escolares (BE-AEJA), com acesso na 
plataforma AEJA.  
O número de acessos ao blogue teve um 
aumento significativo durante o período de 
E@D, no início de fevereiro contava com cerca 
de 4970 visitas e a 19 de abril data da retoma 
presencial dos alunos do Ensino Secundário, 
contava com 6600 visitas.  
Após auscultação de docentes dos diferentes 
níveis de ensino, os que mais recorreram aos 
recursos disponibilizados no blogue foram os do 
1.ºCEB e do Pré-escolar, assim como os alunos 
desses níveis de ensino. 
Algumas das atividades planeadas que 
decorreram durante o período de E@D, como 
foi o caso da “Semana da Leitura 2021”, foram 
desenvolvidas dentro do possível e com as 
necessárias adaptações, tendo em conta os 
constrangimentos provocados pela situação 
pandémica, o confinamento geral e o regime do 
Ensino à Distância. 
Para facilitar a comunicação entre a biblioteca 
escolar, alunos e docentes, foi criado um e-mail 
institucional, com o objetivo de troca de 
informação, pedido de requisição de livros e 
outros assuntos de biblioteca escolar. Todas as 
solicitações e pedidos foram concretizados com 
o apoio e colaboração das docentes da equipa 
das bibliotecas escolares. 

 

1.9. Equipa EMAEI  

O1. Assegurar a avaliação de alunos referenciados;  

●  

Reuniões realizadas Elementos 
presentes 

Alunos referenciados 
avaliados 

Circuitos de 
comunicação utilizados 

9 Equipa permanente 
e 
Equipa Variável 
 

8 TEAMS 

 

O2. Acompanhar e monitorizar a implementação das medidas já definidas. 

Foi feito o acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas ao abrigo do 

DL54/2018 a todos os alunos que delas usufruíram.  
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1.10. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

   

Atividade 
Alunos 

abrangidos 

O1 Avaliar os alunos sinalizados 37* 

O2 
Manter o apoio dos alunos identificados, com 
necessidade de acompanhamento 

118 

O3 
Atender a situações de vulnerabilidade acentuadas pelo 
ensino à distância 

12 

O4 
Dar continuidade à orientação vocacional, em articulação 
com os diretores/as de turma 

512** 

O5 

Projeto PPoP - Parentalidade Positiva e Pensada - Grupos 
mensais de capacitação parental: promoção de 
competências pessoais e sociais, destinado a 
encarregados de educação 

62*** 

O6 

Projeto SER + Saúde, Educação e Responsabilidade: 
Promoção de competências pessoais e sociais com alunos 
da ESJA com medidas adicionais 

6 

 

O
b

se
rv

aç
õ

es
 

*As avaliações psicológicas requerem a presença do/a técnico/a e da criança na escola. 
Decorreram, por isso, presencialmente, com alunos de pré-escolar, 1º e 2º ciclo, agendadas em 
articulação com os respetivos encarregados de educação e docentes 

** A orientação vocacional destinou-se a/os alunas/os do 9º ano e do ensino secundário. No 9º 
ano realizou-se em turma, fora do horário letivo, via MTeams. No secundário ocorreu em 
horário essencialmente letivo, e correspondeu à execução do V Circuito Vocacional AEJA, este 
ano 100%, via MTeams. 

*** Correspondendo a 43 encarregados de educação 
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2- Estratégia e Circuito de Comunicação 

O1.Utilizar como meio de comunicação a plataforma 
AEJA, o email institucional, a plataforma Microsoft Teams 
e em último recurso, o telefone;  
O2.As reuniões continuarão a ser convocadas na 
plataforma AEJA e serão realizadas através do Microsoft 
Teams; 
O3.A troca de informação e documentação com equipa 
EMAEI deve ser realizada através do email: 
emaei@aeja.pt; 
O4.A troca de informação e documentação com equipa 
SPO deve ser realizada através do email: spo@aeja.pt; 
O5.A troca de informação e documentação com os 
serviços administrativos deve ser realizada através do 
email: esjapsec@gmail.com; 
O6.A troca de informação, pedido de requisição de livros 
e outros assuntos de biblioteca escolar deve ser realizada 
através do email: bibliotecas@aeja.pt. 

Os circuitos de comunicação foram 
respeitados 

3 - Modelo de ensino à distância 

3.1. Mancha horária 

O1.A mancha horária dos grupos/turmas mantém-se; 
Os horários mantiveram-se no período 
de confinamento. 

O2.Os docentes que trabalham em colaboração com os 
titulares, acompanham as aulas e apoiam os alunos nas 
sessões de trabalho autónomo; 

As coadjuvações e o acompanhamento a 
alunos em contexto de aula foram 
cumpridos. 
Os registos constam dos relatórios 
semanais. 

O3.No ensino profissional, os horários deverão ser 
ajustados de forma a garantir a progressão de acordo 
com as planificações existentes. No entanto, podem ser 
propostas alterações de antecipação de módulos 
previstos para o ano seguinte em substituição da 
formação em contexto de trabalho (FCT) do atual 2. Ano 
do curso (11.ºano). Salienta-se nestes cursos a 
necessidade de assegurar que os docentes cumpram as 
horas de formação pelos meios que entenderem 
adequados a cada circunstância, preservando evidências 
associadas às tarefas desenvolvidas pelos formandos e ao 
cumprimento das horas de formação. 

Foram garantidos todos os pressupostos 
deste objetivo. 
 
(Ver resultados) 

O4. Os alunos do 12º ano que já estavam a realizar a FCT, 
no momento em que a atividade das aulas foi suspensa, 
podem continuar a realizá-la em regime presencial, em 
teletrabalho ou em prática simulada, de acordo com o DL 
nº 3-C/2021 de 22 de janeiro. 
 
O5. Sobre a FCT, o conselho pedagógico propôs que os 
coordenadores de curso em articulação com os diretores 
de turma, sob a supervisão da direção, devem encontrar 
nas recomendações do Ministério o caminho mais 
apropriado para a sua conclusão. 

Nº de alunos que realizaram as horas 
previstas das FCT em: 
 

- Regime presencial - 33 

- Prática simulada - 61 
- Teletrabalho – 17 
 

 

mailto:spo@aeja.pt
mailto:esjapsec@gmail.com


 

18 
 

3.2. Equipa Apoio Técnico Pedagógico 

O1. Organizar os meios, dar orientações sobre soluções 
de comunicação; A equipa de apoio técnico-pedagógico 

esteve disponível para capacitação,  
esclarecimentos, partilha de boas 
práticas, partilha de recursos e criação 
de tutoriais. 

O2.Dinamizar pequenas sessões de 
capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, 
webcasts, entre outras; 

O3.Incentivar a partilha de boas práticas entre 
professores; 

O4.Disponibilizar recursos para autoaprendizagem.  

 

 

4 – Acompanhamento e Monitorização  

Os elementos a designar pelo OAGA terão a função de: 

● Criar registos com os seguintes indicadores de quantidade: 

o disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

o apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de 

alunos; 

o desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem 

computador e ligação à internet em casa; 

o número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de 

trabalho elaborado; 

o taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores. 
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Conclusão  

 

Ainda que muitos dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo, face ao atual contexto, 

não tivessem sido possíveis de executar/alcançar ou tivessem sido suspensos, consideramos ter 

cumprido os objetivos principais nele contemplados, a saber: 

a) Promover o maior envolvimento possível, em qualidade e diversidade, na vida da 

escola; 

b) Promover a partilha de práticas pedagógicas e o trabalho colaborativo; 

c) Otimizar o uso das plataformas, enquanto recursos educativos e organizacionais; 

d) Atenuar desigualdades na possibilidade de acesso à informação; 

e) Cultivar a articulação curricular nos diferentes níveis de ensino; 

f) Promover o desenvolvimento sustentado. 

 

Devido a vários constrangimentos, tais como a suspensão das aulas no dia 22 de janeiro que 

retomaram a partir de 8 de fevereiro com a implementação do ensino à distância, houve alguma 

dificuldade em cumprir as planificações anteriormente delineadas. Por isso, ao longo do 3.º 

período continuaram a ser implementadas e reforçadas as estratégias delineadas para o 1.º e 

2.º períodos: verificação e valorização da execução das tarefas de casa; reforço da valorização 

do trabalho individual; aumentar a frequência de interações verbais como tentativa de 

proporcionar ao aluno autoconfiança e segurança; realização e valorização de trabalhos de 

pesquisa; aplicação de fichas de trabalho diversificadas; premiar os pequenos êxitos; solicitar 

um maior envolvimento dos responsáveis pela educação nas tarefas escolares de casa e nas 

atividades letivas. 

 

 

 

Penafiel, 05 de junho de 2021 

A Coordenadora da Equipa de Monitorização 

Maria de Fátima Gomes de Carvalho 


