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“Façamos todos os esforços por aperfeiçoar a educação e levá-la ao grau de perfeição que é possível.” 

Ana Maria Javouhey, Carta 113 

 

A pedagogia Cluny pretende preparar a pessoa humana para a vida, para ser um agente de transformação 

da sociedade que crie as condições para que o mundo humano seja mais divino. 

Tendo como horizonte elevar a Educação ao grau de perfeição possível, é nosso compromisso colaborar 

intensamente na formação de seres humanos livres, empenhados, comprometidos com a fé, a justiça, a 

verdade e o amor ao próximo. Neste sentido, todos os educadores se empenham em colaborar com o educando 

no desenvolvimento de todas as suas potencialidades, de caráter transcendente e humano, concretamente no 

Saber Ser, através da tomada de consciência da sua dignidade de pessoa, e da pessoa única que é, consciente 

de que os dons que possui lhe foram dados para um mais qualificado serviço à Humanidade, e no Saber Fazer, 

ao apropriar-se das competências essenciais e torná-las operativas, realizando a unidade do pensamento e da 

ação nas diferentes áreas do saber. 

Em todas as dimensões, aquilo que nos une é o objetivo de partilhar recursos e decisões e, igualmente, 

discernir os procedimentos convenientes para alcançar essas finalidades. A hora que vivemos é de incertezas, 

de receios, de angústias… Neste sentido, a pandemia em curso, devido à infeção por Covid-19, alterou algumas 

perspetivas, mas não a certeza que temos de que levaremos a bom porto todos os desafios que se nos 

figurarem.  

Neste sentido, atendendo à atual situação do país, que, ao nível da educação, culminou com o encerramento 

dos estabelecimentos de ensino e consequente suspensão das atividades letivas presenciais, têm surgido 

algumas recomendações do Ministério da Educação no sentido de adaptar o sistema de ensino português à 

nova realidade. É do conhecimento geral que esta orientação remete, para além de outras estratégias a adotar, 

para o ensino a distância (E@D), com o auxílio de meios online.  

A flexibilidade de tempo e de lugar proporcionada pelo ensino a distância permite, durante o período de 

Pandemia por Covid-19, que cada aluno desenvolva o seu percurso educativo e formativo. Na impossibilidade 

de frequentar presencialmente o Colégio, a modalidade de ensino a distância constitui uma alternativa de 

qualidade, assente na integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos processos de ensino 

e aprendizagem como meio para que todos tenham acesso à educação. Os avanços no domínio dos sistemas 

tecnológicos permitem a configuração de ambientes virtuais de aprendizagem, com funcionalidades de 

integração pedagógica, permanentemente acessíveis a todos os participantes no processo educativo.  

Esta modalidade requer um esforço coletivo de integração das tecnologias digitais e assenta em novas 

abordagens pedagógicas nos modos de ensinar e aprender, bem como em inovações ao nível da organização 

e gestão curricular, que atendam às necessidades específicas dos alunos e aos contextos particulares em que 

se encontram. A este propósito, é de referir que o E@D é uma modalidade que permite que competências 



Colégio de Nossa Senhora da Assunção – Anadia | Plano de Ensino a Distância (E@D) 

ABRIL de 2020 | 3 de 11 

transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da diversificação 

de formas de trabalho. 

Este novo modelo pedagógico institui-se como um ambiente virtual de aprendizagem, flexível, personalizado 

e inclusivo, em que todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, 

encontram respostas que lhes garantam a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo-se aos meios necessários para 

tal. Na conceção do Plano de E@D foram considerados os princípios já existentes no desenho de medidas 

universais, seletivas e adicionais que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva.  

 

Serve, assim, o presente Plano de E@D para informar dos procedimentos que irão ser implementados para 

se garantir o funcionamento das atividades letivas não presenciais do 3º período, de acordo com o roteiro 

enviado às escolas, pelo Ministério da Educação, com os 8 Princípios Orientadores para a Implementação do 

Ensino a Distância (E@D), e de acordo com a realidade do nosso colégio. No processo de mudança, o 

envolvimento de toda a Comunidade Educativa na implementação do Plano de Ensino a Distância (Plano E@D) 

é imprescindível para o sucesso do mesmo. Deste modo, a sua implementação pressupõe um processo 

dinâmico e de melhoria constante assente no debate interno, reflexão, levantamento e (re)definição de meios 

tecnológicos. 

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

apresentando um conjunto de orientações e recomendações, para um contexto único, nunca antes 

perspetivado, contendo as seguintes etapas: 

1. Definição das estratégias de gestão e liderança; 

2. Estratégia e circuito de comunicação; 

3. Modelo de ensino a distância; 

4. Plano de monitorização e avaliação. 

O presente plano destina-se a todos os alunos do CNSA, aplicando-se, deste modo, com as devidas 

especificidades, a todos os níveis de ensino existentes. O Plano de E@D aplica-se aos docentes no 

desenvolvimento das suas atividades letivas e na participação em reuniões de caráter pedagógico, formativo 

ou outras. 

Para as tomadas de decisão assumidas no presente documento, a Direção Pedagógica do Colégio contou 

com o contributo dos Coordenadores de Ciclo e dos Serviços de Psicologia e Orientação. 
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1. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA 

 

Numa primeira instância, e no que concerne à concretização das práticas pedagógicas assumidas, a Direção 

Pedagógica adota a formalização do plano, cercando-se de todos aqueles que estão mais intimamente ligados à 

operacionalização. Para o efeito, é estabelecida uma estreita articulação com os Coordenadores de Ciclo, que 

assumirão o papel de líderes intermédios em todo o processo de monitorização e avaliação da eficácia do plano. 

Assumindo o melhor conhecimento da realidade de cada ciclo, os coordenadores integram, na sua atuação, os 

princípios básicos para a potenciação das características presentes no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, bem como das premissas preconizadas nas Aprendizagens Essenciais veiculadas para cada nível de 

ensino. Neste sentido, a decisão quanto à gestão da carga horária das diferentes disciplinas do currículo e o modus 

operandi das diferentes componentes do currículo são decisões pensadas e sustentadas por este grupo de trabalho. 

Compete aos Coordenadores de Ciclo solicitar aos Coordenadores de Departamento o feedback constante do 

decorrer de todas as atividades, requerendo informação atualizada aos docentes, atendendo à análise reflexiva da 

sua intervenção. As lideranças intermédias assumem um papel fulcral no estabelecimento de estratégias de 

operacionalização e otimização de todo o Plano de Ensino à Distância. 

No que concerne à organização e gestão do trabalho do Conselho de Turma/Conselho de Docentes, cabe 

ao Professor Titular/Diretor de Turma um papel diferenciador como liderança intermédia. Cabe--lhe a 

articulação entre todo o Conselho e é ele o facilitador da comunicação entre Docentes e Alunos e do contacto 

com os Pais/Encarregados de Educação. 

 

  

Fig.1: Organograma utilizado no Plano de Ensino à Distância. 

 

 

 

2. ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

 

Este plano será facultado, numa primeira instância, a todos os docentes do Colégio, em Reunião Geral de 

Professores, por meio da plataforma digital Cisco Webex Meetings, sendo posteriormente divulgado junto da 

Comunidade Educativa, através do sítio da net. Será estabelecido, assim, um circuito de comunicação eficaz, 

acessível a todos os intervenientes da comunidade escolar. A Diretora é o elemento central na Comunicação 

em rede, sempre em articulação com a equipa de apoio. 
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A comunicação com a Direção Pedagógica e outros serviços do Colégio processa-se via Cisco Webex Meetings, 

Edmodo e e-mail. 

Todas as reuniões (Conselho de Turma, Conselho Pedagógico, Departamento, Diretores de Turma) devem 

realizar-se por videoconferência. Para esse efeito, deve ser utilizada a plataforma Cisco webex meetings. Todos os 

intervenientes devem, deste modo, estar atentos ao email, no dia e na hora agendada para a reunião, de modo a 

receber o link de acesso à videoconferência. 

 

 

 

3. MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA 

 

3.1. Condições Técnicas 

No sentido da capacitação dos intervenientes relativamente às condições técnicas foram realizadas várias 

diligências: 

• Identificação das plataformas de ensino e de aprendizagem que todos os docentes irão utilizar com os seus 

alunos: Cisco Webex Meetings, Edmodo, e-mail, Inovaralunos; 

• Capacitação do corpo docente para a utilização eficiente das plataformas digitais de aprendizagem, através da 

disponibilização de tutoriais Edmodo, de formação online sobre Introdução à Utilização do Webex na Educação 

(26/03/20, promovida pela ANPRI, disponível em 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dQx40BzgHrE.),  webinar Leya Educação Ensino à distância - 

como comunicar e planificar? (https://www.youtube.com/watch?v=6WLEJgOsTxs), entre outros recursos que se 

revelem pertinentes; 

• Capacitação dos alunos (sob supervisão dos Encarregados de Educação) para a utilização eficiente das 

plataformas digitais de aprendizagem, através da disponibilização de tutoriais Edmodo, da simulação de sessões 

síncronas com os alunos do 9º ano de escolaridade e do Ensino Secundário, de forma a identificar possíveis 

barreiras, bem como fatores potenciadores da aprendizagem, entre outros recursos que se revelem pertinentes; 

• Levantamento das condições técnicas do acesso dos alunos às plataformas digitais, através do preenchimento 

de um questionário Google Forms, formulado pela Direção Pedagógica, dirigido a todos os encarregados de 

educação (computador/ tablet/ smartphone, ligação à internet….). Os impedimentos técnicos do corpo docente 

devem ser comunicados diretamente à Diretora Pedagógica. Após o levantamento das condições técnicas, por 

parte dos serviços administrativos, estes enviam à Direção Pedagógica o balanço efetuado, sendo que os 

constrangimentos técnicos devem ser analisados casuisticamente, em estreita articulação com o/a Diretor(a) de 

Turma. Para os alunos com comprovadas limitações ao nível das condições técnicas, a Direção, em articulação 

com a APACOFA, tentará diligenciar a resolução desse impedimento ou equacionar formas alternativas de 

trabalho.  

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dQx40BzgHrE
https://www.youtube.com/watch?v=6WLEJgOsTxs
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3.2. MODELO DE E@D  

 As atividades letivas não presenciais para o 3.º período letivo serão realizadas de forma síncrona e assíncrona. 

Entende-se como «sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem 

online com os seus professores e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as 

dúvidas, colocarem questões e apresentarem trabalhos. A «Sessão assíncrona» refere-se àquela que é desenvolvida 

em tempo não real, em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a 

outros materiais curriculares disponibilizados na plataforma de aprendizagem online, bem como a outras ferramentas 

de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e professores, em torno das temáticas 

em estudo. 

 As aulas síncronas serão realizadas via Cisco Webex Meetings ou Edmodo com o professor titular/docente da 

disciplina, de acordo com a calendarização semanal, por ano de escolaridade, previamente comunicada aos alunos e 

encarregados de educação. 

 De forma a minimizar incompatibilidades de horários onde existem irmãos em vários anos de escolaridade ou 

vários utilizadores dos mesmos recursos, as sessões síncronas não respeitam o horário estabelecido no início do ano 

letivo. 

 Atendendo ao contexto específico dos alunos do Ensino Secundário, torna-se premente um cuidado acrescido 

da manutenção, naquilo que for possível, do horário atribuído previamente às turmas. 

 Compete ao respetivo professor a partilha do link das sessões síncronas na plataforma Edmodo. As sessões 

síncronas têm uma duração que varia entre 30 e 45 minutos. 

 As sessões assíncronas consistem em trabalhos/atividades, tendo por base materiais e recursos fornecidos e/ou 

outros a pesquisar pelo aluno, tendo prazos de entrega na plataforma Edmodo, determinados pelos respetivos 

professores. De salvaguardar que os professores estarão, nestes tempos, totalmente disponíveis para esclarecer as 

dúvidas que, eventualmente, possam existir, e acompanhamento individualizado dos alunos, usando, para o efeito, a 

Plataforma Edmodo. 

 Em síntese, prevê-se o recurso à aplicação Cisco Webex Meetings para fazer webconference, a situação 

síncrona de aprendizagem, e à aplicação Edmodo como suporte dos conteúdos e de toda a interação síncrona e 

assíncrona. 

 Aos Docentes recomendam-se os seguintes cuidados na prática pedagógica do ensino a distância: 

a) As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para 

a ação. Para além de diversificar, enquadrar as metodologias a utilizar, deve, ainda, propiciar-se a 

apresentação de exemplos e fomentar-se a autorreflexão e o trabalho autónomo. A mobilização dos 

alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que 
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levem os alunos a mobilizar aprendizagens de várias disciplinas. Deste modo, pretende-se privilegiar 

metodologias de ensino que promovam um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens; 

b) Diversificar os recursos e ferramentas educativas. No espaço de Apoio às Escolas da Direção Geral da 

Educação apresenta-se um repositório de referência com recursos e ferramentas educativas disponíveis para 

vários ciclos, níveis de ensino, cursos e diferentes áreas do saber (https://apoioescolas.dge.mec.pt/); 

c) Solicitar e orientar tarefas de aprendizagem de forma clara e com um tempo expectável de realização 

semelhante ao das respetivas aulas, definir o prazo para entrega da tarefa no Edmodo, dar feedback referente 

à realização das tarefas e assegurar o esclarecimento de dúvidas, de modo a otimizar o tempo e a interação 

dos alunos com todos os docentes das disciplinas; 

d) Quando possível, realizar atividades colaborativas em pares ou em grupos (ajuda a esbater o sentimento 

de isolamento à distância e pode proporcionar ajuda aos alunos com mais dificuldades); 

e) Dar feedback formativo frequente aos alunos/encarregados de educação, através da aplicação 

inovaralunos; 

f) A avaliação deve centrar-se em ajudar os alunos a aprender melhor, dando-lhes um feedback de 

qualidade, o que permitirá aos alunos e aos professores regularem a aprendizagem e o ensino. Assim, para a 

realização da avaliação, existe já um elevado número de ferramentas digitais que permitem a implementação 

de diferentes instrumentos de avaliação, entre as quais, portefólios, questionários. Recomenda-se a consulta 

do site da DGE, separador “Metodologias EaD”. 

 

Aos alunos, para que o desenvolvimento das aprendizagens seja bem-sucedido, recomendam-se os seguintes 

procedimentos:  

 

1. Cumprir, em assiduidade e pontualidade, o novo horário escolar atribuído à turma; 

2. Estar atento à aplicação Edmodo, de forma a receber o link de acesso às videoconferências, por disciplina 

(Cisco webex meetings); 

3. Consultar a aplicação Edmodo, de forma a aceder aos materiais partilhados pelos professores e a receber o 

respetivo plano de trabalho; 

4. Submeter as tarefas escolares solicitadas na aplicação Edmodo, cumprindo os prazos estabelecidos; 

5. Aguardar a correção e o feedback do professor; 

6. Expor as dúvidas e solicitar ajuda, sempre que necessário; 

7. Se necessário, prestar auxílio aos colegas na execução das tarefas proposta e/ou na utilização dos meios 

tecnológicos. 

 

 

 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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3.2.1. EQUIPA DE APOIO TECNOLÓGICO 

Para o desenvolvimento das atividades de E@D, é criada uma Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico que 

organiza os meios, veicula orientações e capacita/apoia, de forma personalizada, os docentes sobre soluções de 

comunicação.  A equipa de apoio tecnológico é constituída por Zara Coimbra, Júlio Gomes e Luís Gonçalves. 

A partir do diagnóstico das necessidades, a equipa de apoio pode dinamizar pequenas sessões de 

capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, entre outras. Esta equipa estabelecerá um circuito de comunicação 

eficaz, dirigido a todos os intervenientes da Comunidade Escolar, com base no endereço eletrónico 

(cnsa.cluny.edmodo@gmail.com). 

Deverão ser enviadas para a equipa de apoio tecnológico as boas práticas entretanto aplicadas, que constituíram 

sucesso claro na melhoria de todo o processo, e que poderão ser partilhadas com a restante comunidade educativa. 

Na seleção dos meio tecnológicos que auxiliam o ensino a distância, a equipa procurou evitar a dispersão de 

múltiplas soluções de comunicação, selecionando duas plataformas específicas de apoio ao ensino e à 

aprendizagem (Webex, Edmodo), mantendo outros meios tecnológicos com os quais a comunidade educativa já se 

encontra familiarizada, tais como, o email e o Inovar.  

 

 

3.3. Cuidar da comunidade escolar  

O E@D pretende desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma. Para fomentar o 

estabelecimento de comunicações regulares entre o Diretor(a) de Turma e alunos e entre alunos, nos horários é 

preservado um tempo letivo destinado à direção de turma. Sugere-se ainda, a construção de espaços em 

plataformas digitais, para divulgação dos trabalhos efetuados pelos alunos. Neste processo de adaptação, é 

primordial incentivar a interajuda entre os 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, entre outros. 

De modo a prevenir situações de isolamento de alunos, deve ainda estimular-se o contacto entre alunos através 

de espaços digitais ou outros meios tecnológicos com os quais se encontram familiarizados, pois é essencial para a 

manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas. Neste sentido, recomenda-

se, quando possível, a realização de trabalhos de grupo. 

A pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na promoção da confiança face à escola, enquanto 

se aprende a partir de casa, o desenvolvimento de atividades a distância com os alunos centra-se na criação de rotinas de 

trabalho, designadamente, no que respeita ao cumprimento de horários, à realização das tarefas escolares e ao 

cumprimento dos prazos estabelecidos. Paralelamente, serão desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam 

mailto:cnsa.cluny.edmodo@gmail.com


Colégio de Nossa Senhora da Assunção – Anadia | Plano de Ensino a Distância (E@D) 

ABRIL de 2020 | 9 de 11 

o bem-estar emocional do aluno, tais como, a partilha de conteúdos no Facebook do colégio e propostas de desafios aos 

alunos, sob a coordenação e supervisão da Professora Paula Coelho e Silva. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) mantêm as suas funções de apoio à comunidade educativa, no 

sentido de ajudar a minimizar o impacto da presente crise, sobretudo no que diz respeito à ansiedade e aos 

sentimentos de insegurança e medo provocados pelo desconhecimento quanto à evolução desta pandemia, assim 

como quanto aos efeitos, em cada um de nós, de um possível isolamento mais prolongado no tempo. Face ao 

exposto, os Serviços de Psicologia e Orientação devem ser alertados para situações que necessitem de intervenção 

por parte das psicólogas (sobretudo situações de extremo isolamento social, maus tratos de que tenham 

conhecimento ou carência alimentar). Essas situações são encaminhadas por envio de email 

(spo.cnsa@gmail.com). 

Na aplicação Edmodo, no separador SPO, também se encontram disponíveis, para consulta, documentos 

diversos sobre a COVID-19, devidamente validados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e pela Direção Geral 

de Saúde. 

No âmbito da promoção do bem-estar emocional, o SPO dinamizará um programa de desenvolvimento de 

estratégias de regulação emocional, direcionado para os alunos do 1ºCEB. A abordagem passará pela identificação 

e reconhecimento de estados emocionais, técnicas de relaxamento e práticas de respiração, numa perspetiva 

cognitivo-comportamental. 

A manutenção das aulas de Oficina das Emoções (5ºanos) e Oficina do Pensamento (6ºanos) serão igualmente 

um espaço privilegiado de intervenção psicológica ao nível do desenvolvimento de estratégias de regulação 

emocional neste contexto de Pandemia por Covid-19. 

Ainda no âmbito da intervenção do SPO, dentro dos recursos disponíveis e com a anuência dos respetivos 

encarregados de educação, encontra-se prevista a continuidade do acompanhamento prestado, designadamente, 

no que respeita ao processo de orientação vocacional e ao apoio psicológico. 

Relativamente aos alunos abrangidos pela aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão 

(Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho, com as alterações introduzidas pela lei nº116/2019, de 13 de setembro, e 

pela Declaração de Retificação nº47/2019, de 3 de outubro), compete a cada docente assegurar, com as devidas 

adaptações, a aplicação das respostas mais adequadas e potenciadoras do seu sucesso educativo. 

 

 

3.4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D foi criada uma equipa de acompanhamento 

composta pelos Coordenadores de Ciclo: 

• Carlos Santos (1º CEB) 

• Isabel Reverendo (2º CEB) 

• Paula Baptista (3º CEB)  

mailto:spo.cnsa@gmail.com
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• Júlio Gomes (Ensino Secundário) 

Esta equipa de acompanhamento trabalha em estreita articulação com os Docentes, os Diretores de Turma, os 

Coordenadores de Departamento e a Direção Pedagógica. 

Compete à equipa de acompanhamento proceder à consulta da Comunidade Escolar, com a periodicidade 

determinada pela Diretora Pedagógica, com base em indicadores de qualidade e de quantidade recolhidos 

continuamente. 

Como indicadores de qualidade, poderão ser monitorizados:  

▪ o grau de satisfação dos docentes;  

▪ o grau de satisfação dos alunos e dos pais/EE;  

▪ a qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens;  

▪ o apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos.  

Como indicadores de quantidade, poderão ser monitorizados:  

▪ a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;  

▪ o n.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado; 

▪ o desenvolvimento de novas aprendizagens; 

▪ disponibilização de meios tecnológicos de E@D; 

▪ o apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de aluno 

▪ o desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à internet 

em casa.  

Prevê-se a realização de momentos de monitorização da eficácia do plano, através de reuniões síncronas entre 

os intervenientes da equipa de acompanhamento e a Direção Pedagógica. Por sua vez, os diversos Departamentos 

Curriculares devem reunir-se para planear, monitorizar e adaptar as atividades a desenvolver pelos alunos, ao longo 

do 3º Período. 

Neste processo, conta-se ainda com o apoio das equipas de proximidade e dos serviços centrais, através do 

email apoioescolas@dge.mec.pt. e do link da DGE http://apoioescolas.dge.mec.pt. 

 

A avaliação do plano contará com a realização de inquéritos à Comunidade Educativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

implementação do Plano de Ensino a Distância (Plano E@D) é imprescindível para o sucesso do mesmo. Deste 

modo, a sua implementação pressupõe um processo dinâmico e de melhoria constante que, com efeito, poderá 

sofrer alterações no decorrer do tempo e de acordo com as novas orientações. 

Consideramos, também, premente o estabelecimento de parcerias, com as quais poderemos articular, 

sendo exemplos os seguintes parceiros locais: 

• Associações de Pais (APACOFA); 

• Associações de Solidariedade Social; 

• Câmara Municipal; 

• entre outros, com os quais poderemos vir a estabelecer parcerias. 

Esta articulação assume principal relevância para alunos com problemas de conectividade e 

infraestruturas e/ou menor acompanhamento familiar. 

A pandemia que se abateu sobre o mundo, devido à infeção por Covid-19, transformou algumas 

perspetivas, mas, reiteramos, não alterou a certeza que temos de que levaremos a bom porto todos os desafios 

que se nos figurarem. 

 

“Procuremos todos os meios de melhorar, aperfeiçoar e despertar a emulação das crianças que são 

confiadas aos nossos cuidados”. 

(Ana Maria Javouhey, Carta 108) 

 

 

OUTROS RECURSOS 

 

• Sítio de Apoio às Escolas - https://apoioescolas.dge.mec.pt/  

 

•10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco  

 

• OCDE, Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration,  

23 de março de 2020  

 

• meDe, Missão Estratégica Digital da Escola, ANPRI 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/

