
 

 

 
Ordem de Serviço 
n.º 1724 

janeiro 2021 

 
 
Assunto: Implementação do Ensino à distância – E@D1  - síntese de regras e procedimentos 

do Plano E@D para alunos e EE 
  

 

Informa-se todos os alunos e respetivos Encarregados de Educação (EE) que, na sequência da suspensão 

das atividades letivas presenciais, no quadro do Decreto Lei nº8-B/2021 se fornecem, ainda que a título 

provisório, as seguintes informações e obrigatoriedades, caso se venha a verificar, a partir do dia 08 de 

fevereiro a implementação do Ensino à Distância: 

1) Todos os alunos receberam, a 21/01, a orientação para levar todo o seu material para casa. 

Ainda assim caso tenham deixado material essencial para as atividades letivas e/ou outro de 

natureza pessoal, poderão proceder ao levantamento, desde que com agendamento prévio, 

tendo para o efeito que contactar os serviços da Secretaria, voa telefone;  

2) Em linha com o ponto anterior, todos os alunos que levem material cedido e/ou emprestado 

pelo IAI têm de o devolver assim que sejam reatadas as atividades letivas presenciais e/ou no 

decurso de orientações que venham a ser enviadas. Os materiais/equipamentos 

cedidos/emprestados têm de ser entregues em bom estado de conservação e manutenção; 

3) Será cumprido integralmente o horário definido para a turma sendo que qualquer ajustamento 

a efetuar resultará de situações particulares e/ou que exijam a mobilização de medidas 

especificas, designadamente nas disciplinas de área técnica e/ou da alteração ao calendário 

escolar; 

4) Em seguimento da alínea anterior e, no quadro do plano e ensino à distância do IAI caso se 

venha a revelar possível e adequado, poderão ser suprimidas as atividades à distância, de 

disciplinas que, pela sua natureza, não possam ser lecionadas nessa modalidade o que 

implicará, posteriormente, um reajustamento nos horários designadamente com o reforço de 

aulas das disciplinas afetadas; 

5) As atividades letivas à distância serão lecionadas a partir da plataforma MEET tendo de se 

observar os seguintes procedimentos: 

a) Todos os alunos têm de estar com a sua câmara ligada, não havendo lugar a qualquer 

exceção, salvo se, de forma comprovada e solicitada pelo Encarregado de Educação (EE) se 

aferir dessa impossibilidade (caso se aplique terá o EE de enviar um email ao Tutor de 

Turma, a solicitar a exceção e a justificar o porquê); 

b) Os alunos têm de consultar, de forma diária e regular, o seu email institucional, assim 

como o Classroom, sendo apreciado que, como estratégia de acompanhamento e 

supervisão os EE deverão também participar nessa consulta; 

c) O acesso ao classroom é sempre através do email do IAI; 

 
1 O conteúdo da presente ordem de serviço está sujeito às orientações da Tutela e apenas se aplicam no caso 

de, a partir do dia 08/02 se determinar a implementação do E@D. 



 

 

d) Cada turma terá com o Tutor de Turma um grupo no WhatsApp onde poderão solicitar 

orientações, esclarecimentos; 

e) Os professores que criem um grupo no WhatsApp como estratégia de reforço de 

acompanhamento fazem-no apenas para esse fim; 

f) Os grupos de WhatsApp criados entre os alunos são da inteira responsabilidade dos 

mesmos, pelo que não vinculam qualquer informação oficial do IAI; 

g) A partir do classroom os alunos podem aceder diretamente às aulas, evitando a 

necessidade de encaminhamento de emails e/ou links sucessivos;  

6) Por cada tempo letivo de 60 minutos os alunos terão um intervalo de 10 minutos; 

7) A Orientação da Direção do IAI é que sejam privilegiadas as atividades síncronas, mesmo na 

execução de tarefas; 

8) Semanalmente e, em conformidade com o plano apresentado pelos Tutores de Turma aos 

alunos e EE, cada docente organizará, um minino e 60 minutos letivo2 para o apoio, reforço 

e/ou termino de tarefas. Este apoio/reforço pode ser para toda a turma e/ou apenas para 

alguns alunos, sendo, contudo, de natureza obrigatória pois será dinamizado num tempo letivo 

do horário. Excetua-se do referido a disciplina de Ed. Física e Expressão Corporal e Movimento, 

cujo apoio ou reforço poderá ser apenas quinzenal, não aplicável e/ou ajustado dadas as 

particularidades das disciplinas; 

9) O período de trabalho dos alunos e docentes deve ser respeitado, predefinindo-se, portanto, 

que apoios, esclarecimentos, reuniões, contactos dos e/ou com os professores, EE e alunos tem 

de decorrer entre as 08:30 e as 18:30 de cada dia útil da semana, incluindo a partilhada de 

informação pelos Grupos de WhatsApp criados.  

 

 

Todos os alunos que, por falta de internet e/ou computador ou equipamento que permita assistir e 

participar nas aulas on line terão de desenvolver atividades, apenas assíncronas, cumprindo igualmente 

o horário letivo, durante o qual cada docente acautelará, pelos meios possíveis, o contacto o mais direto 

possível com o aluno, por exemplo contacto telefónico.  

As atividades neste caso poderão ser entregues e enviadas de forma presencial e/ou por correio, 

definindo-se o período semanal e o dia de terça-feira para esse efeito, ou seja, os alunos recebem ou 

levantam tarefas à terça-feira e, à terça feira entregam ou enviam as tarefas realizadas.  

 

Relembra-se que: 

• É expressamente proibido gravar, divulgar e/ou autorizar a participação de terceiros nas 

atividades letivas;  

• Em linha com o ponto anterior, aplica-se na proibição a participação pais, encarregados de 

educação e/ou familiares. Caso tenham necessidade de apoio ou necessitem de efetuar alguma 

exposição devem fazê-lo junto do Tutor de turma e/ou Direção do IAI; 

 
2 Este tempo é definido pela Direção do IAI 



 

 

• Os chats utilizados durante as atividades letivas são apenas para esse efeito não sendo 

permitida a sua utilização para tecer comentários e/ou apreciações alheias ao funcionamento 

das atividades letivas. A utilização deve decorrer no período indicado; 

• O comportamento indevido dos grupos de contacto, apoio e partilha implicará de imediato a 

exclusão do infrator (do mesmo), assim como o respetivo procedimento disciplinar; 

• Durante as aulas on line os alunos estão com os microfones desligados, podendo solicitar a sua 

ativação para participar, intervir, questionar, tirar dúvidas, responder ao professor; 

• Durante as aulas o docente efetua diversas verificações por forma a confirmar a participação 

efetiva do aluno na aula; 

• Os professores só poderão autorizar que, um aluno, esteja na aula com a câmara ligada, pelo 

que caso não se confirme este procedimento o aluno não está autorizado a participar; 

 

Todas as orientações fornecidas serão acompanhadas e/ou revistas consoante a evolução da situação e, 

sobretudo tendo em conta o tempo/duração em que decorrerão. 

Todas as orientações fornecidas têm de ser encaradas como regras, direitos e deveres que permitirão, a 

todos, o desenvolvimento de um bom processo de ensino e aprendizagem e resultam de uma reflexão 

conjunta de aspetos que têm marcado a experiência do ensino à distância em geral e no IAI em 

particular.  

 

 

 

 

 

 

O Diretor 
 

 
  (José Eduardo Magalhães) 


