
 

 

 
Ordem de Serviço 
n.º 1725 

janeiro 2021 

 
 

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

  

 

Informa-se todos os docentes 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) A primeira aula online é para esclarecer aos alunos acerca da forma de trabalho, a definição clara 

da metodologia a utilizar, recursos e plataformas; 

2) O esclarecimento expresso no ponto anterior, tendo em conta as características das turmas do 

IAI, deve ser efetuado com recurso à desmonstração, apresentação e não apenas à enumeração 

(mesmo que sejam procedimentos ou plataformas já em uso, face a interrupção deve ser 

repetido); 

3) Todos os agendamentos de exercícios (testes, questões de aula, apresentações…) têm de ser 

OBRIGATORIAMENTE agendados, por cada docente, no calendário existente no disco partilhado 

do Conselho de turma respetivo. O agendamento será divulgado junto dos alunos e encarregados 

de educação; 

4) É mantido integralmente o horário da turma e do professor, não sendo permitido qualquer 

alteração, exceto, se tal for devidamente ponderado e autorizado pela Direção; 

5) Por cada tempo letivo de 60 minutos de aula, terá de ser privilegiado por cada docente as 

atividades síncronas. Exemplo: por período de 60 minutos: 30/40 minutos, seguidos de 

atividades assíncronas, 20/10 minutos (durante este período, se o professor fizer assíncrono, os 

alunos e professores poderão desligar as câmaras; exemplo: exercícios de consolidação orais, 

escritos, demonstrativos …) seguidos, novamente de atividades síncronas para correção e/ou 

apresentação das tarefas (reforça-se que se trata de uma orientação e estimativa); e que, tendo 

por referência 60 minutos terá de ser observado um intervalo de 10 minutos. A aula é, portanto, 

de 50 minutos;2 

6) Em seguimento das alíneas anteriores e, no quadro do plano e ensino à distância do IAI caso se 

venha a revelar possível e adequado (o que só será ponderado consoante a evolução e orientação 

da Tutela quanto ao período de tempo em que decorrerá o ensino não presencial), poderão ser 

suprimidas as atividades letivas à distância, de disciplinas que, pela sua natureza, não possam ser 

 
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. 
2 Não se aplica, durante o tempo de E@D a compensação de intervalos.  



 

 

lecionadas nessa modalidade o que implicará, posteriormente, um reajustamento nos horários 

designadamente com o reforço de aulas das disciplinas afetadas (prolongamento de calendário 

escolar, mais aulas do que as definidas no horários em vigor, por exemplo). Tratando-se para já 

de uma situação provisório devem todos os docentes cumprir com o máximo rigor as diretrizes 

constantes neste documento e aplicável a todas as disciplinas e/ou UFCDs;  

1) As atividades letivas à distância serão TODAS lecionadas a partir da plataforma Meet tendo de 

se observar os seguintes procedimentos: 

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

qualquer exceção. No caso dos alunos, se de forma comprovada e solicitada pelo 

Encarregado de Educação ao Tutor de Turma respetivo, se aferir dessa impossibilidade e, 

caso seja autorizado, o Tutor de turma procederá ao envio desse informação a todos os 

docentes. Na mesma linha se algum docente, considerar legitimo solicitar que a sua Câmara 

esteja desligada deverá remeter a solicitação, por escrito à Coordenadora Pedagógica para 

que sejam providenciados os ajustamentos possíveis e necessários. Não é contudo o 

procedimentos que defendemos, por princípio;   

b) Os alunos estão com os microfones desligados tendo de os ativar aquando das chamadas, 

solicitação do professor e/ou se pretenderem apoio ou solicitação de esclarecimentos; 

c) Os docentes e alunos têm de consultar de forma diária e regular o seu email institucional; 

d) Deve ser utilizado o Classroom, para apresentação de tarefas e respetiva receção. Não 

obstante é igualmente desejável que os docentes acautelem que todos os alunos podem e 

sabem utilizar a plataforma, o que implicará desenvolver esse trabalho durante as aulas, 

mais uma vez exemplificando, consultando com os alunos, entre outros procedimentos; 

e) Os alunos e professores acedem a partir do classroom às aulas, o que facilita a gestão de 

todos; 

f) Cada turma terá com o Tutor de Turma um grupo do WhatsApp onde podem solicitar 

orientações e esclarecimentos (a Coordenadora Pedagógica também pertencerá a esse 

grupo); 

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

mesmos; 

h) Os docentes de cada disciplina podem (sendo aconselhado pela Direção do IAI mas, não 

obrigatório), também, criar um grupo no WhatsApp, (com a turma) por forma a auxiliar o 

desenvolvimento das tarefas; 

i)  As plataformas, grupos, chats criados pelos Professores e Tutores de Turma são única e 

exclusivamente para tratar de assuntos relacionados com as atividades letivas, não sendo 

permitida ou tolerada qualquer situação que contrarie esta indicação. Por conseguinte, aos 

alunos é exigido respeito, ponderação na linguagem (palavras e símbolos), assim como 

cuidado nos horários, sendo que deverão fazer as suas solicitações no período 

compreendido entre as 08:30 e as 18:30; e, aos docentes é exigida a comunicação imediata 



 

 

de situações que configurem uma violação dos pressupostos instituídos, bem como a 

determinação prévia e clara das regras. 

 

2) Qualquer situação que não esteja a decorrer dentro da normalidade deve ser reportada ao Tutor 

de Turma respetivo, via telefone ou email, sempre que possível no período e horário de 

atendimento;  

3) As presenças dos alunos serão confirmadas em cada aula quer pela presença online quer pelo 

cumprimento, quando aplicável, das tarefas solicitadas na aula; 

4) Os sumários são registados no GIAE, normalmente. Antecedendo ao conteúdo específico de cada 

sumário o texto que enquadrará legalmente o regime de E@D e que será, se necessário, enviado;  

5) Considerando que a confirmação da assiduidade pode resultar de estratégias diversas, suspende-

se a marcação de faltas no GIAE, fazendo-se apenas a validação do cumprimento das atividades 

à distância., no documento intitulado Controlo de Ensino@distância integrado no Disco 

partilhado de cada Conselho de turma, na pasta E@D _1 de fevereiro. O Preenchimento tem de 

estar atualizado semanalmente, sem qualquer exceção, sendo a validação efetuada em função 

do cumprimento semanal e não de cada aula. O referido documento é preenchido por cada 

docente, gerido e supervisionado por cada Tutor de Turma. Reforça-se que só se pode controlar, 

atuar e supervisionar se o preenchimento for efetuado por todos no tempo definido; 

6) Nas turmas CEF é de suprimir o desenvolvimento de atividades em regime autónomo. É para ser 

privilegiado o desenvolvimento de tarefas curtas e durante o tempo das aulas; 

7) Nas turmas CP é de acautelar que quaisquer atividades de natureza autónoma (entenda-se 

atribuídas e depois os alunos têm de as entregar numa data e em que o docente se coloca à 

disposição para apoiar e esclarecer, mas que, de antemão sabemos que a maioria dos alunos não 

vai procurar apoio e, vai acabar por não entregar as tarefas) têm de ser orientadas e definidas 

para um curto período de tempo. Tanto quanto possível, devem ser evitadas e/ou desenvolvidas 

no quadro das atividades síncronas, podendo ser acumulados resultados ao longo das aulas; 

8)  Nas turmas de EAE é de acautelar que, o desenvolvimento de atividades autónomas deve servir 

mais para reforço do que para avaliação.  

9) Em todas as turmas o trabalho autónomo deve ser valorizado (podendo até ser considerado em 

termos de avaliação final), promovido e estimulado, mas não condicionar os resultados de 

avaliação, nem tampouco os níveis de cumprimento de tarefas que, já identificamos, ser 

necessário suprimir; 

10) A atribuição de trabalho autónomo é aplicável em todos os casos para os alunos que necessitem 

de recuperar assiduidade, reforçar aprendizagens…;  

11) Reitera-se que a implementação de planos de apoio, recuperação são orientados e 

supervisionados pelos Tutores de turma, mas são da responsabilidade de cada docente. No que 

se refere, particularmente, aos planos dos alunos por ingresso tardio e/ou que resultem de 



 

 

classificações negativas e/ou de não avaliação no 1º período: é definido um plano conjunto, com 

a participação de todos os docentes; 

12) Os docentes que considerem necessário o envio, por correio, de material para alunos podem 

fazer essa solicitação; 

13) Considerando os ritmos de aprendizagem e as diferenças no acompanhamento aos alunos, nas 

modalidades de ensino à distância determina-se que, semanalmente, cada docente terá um dos 

tempos letivos semanais para apoio ou reforço que servirá para:  termino de tarefas, revisão, 

reforço da aprendizagem; e poderá ser apenas para alguns alunos e/ou para toda a turma. Esse 

tempo é definido em Conselho de turma; 

14) Em linha com o ponto anterior, como o tempo referido já faz parte do horário, caso numa semana 

o docente considere que não é necessário reforço ou apoio individualizado leciona aula síncrona 

normalmente.  

15) 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 

16) Tempos de referência para aula semanal de apoio ou reforço educativo (reitera-se ou para um 

grupo de alunos ou para todos os alunos e que são consideradas aulas, portanto numeradas e 

sumariadas): 

Tempos letivos semanais Tempo de apoio ou reforço 

2 tempos letivos de 60 minutos  30 minutos ou 1 tempo de 60 quinzenal  

3 ou 4 tempos letivos de 60 minutos 1 

5 ou mais tempos letivos de 60 minutos 2 

 

17) Os mecanismos de apoio que se inscrevem num regime diferente do anterior devem ao máximo 

ser também desenvolvidos em regime síncrono; 

18) Os mecanismos de recuperação de assiduidade devem privilegiar sempre um período síncrono 

de explicação e apoio e, depois desenvolvimento de tarefas. Nestes casos o prazo de entrega da 

tarefa deve ser curto.  

 

Todos os alunos que, por falta de internet, computador e/ou equipamento, que estejam impossibilitados 

de assistir e participar nas atividades letivas síncronas, terão de desenvolver atividades, em conformidade 

com o plano definido pelo Tutor de Turma, cumprindo igualmente o horário letivo, durante o qual cada 

docente acautelará, pelos meios possíveis, o contacto mais direto possível com o aluno, por exemplo 

contacto telefónico. Para o efeito, e caso o aluno esteja de todo impossibilitado de receber as tarefas via 

online, será definido com o Encarregado de Educação o meio de envio ou recolha de tarefas 

(entrega/levantamento no IAI, entrega/envio por correio). As tarefas têm de ser preparadas pelos 

docentes tendo em conta que são enviadas a cada terça-feira para os alunos, portanto têm, de ser 

entregues/enviadas para impressão até à segunda-feira anterior.  



 

 

Os alunos entregam as tarefas semanais, também à terça-feira (a entrega ou envio é articulado pelo Tutor 

de Turma).  

As tarefas realizadas pelos alunos, por esta via, são enviadas por email (digitalizadas) para verificação de 

cada docente. Nessa atura preenchem o mapa de controlo de Ensino@distância desse ou desses alunos. 

Ressalva-se ainda que as tarefas e/ou enunciados enviados por esta via terão de identificar a semana e o 

aluno, por forma a facilitar a organização no processo do envio, assim como a posterior receção e 

encaminhamento para o processo de correção.  

 

Relembra-se que: 

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

atividades letivas; 

• Excetua-se do ponto anterior o convite a profissionais que participem em aulas online e no 

âmbito do previsto no plano anual de atividades e/ou do plano de atividades da turma;  

• 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; 

• Caso se observe qualquer comportamento gravoso e que coloque em causa a integridade de 

qualquer elemento da comunidade educativa, serão adotadas as medidas disciplinares e/ou 

legais previstas.  

 

Outros procedimentos: 

• Mantem-se o apoio tutorial, desenvolvido pela Professora Olívia Nogueira, em regime online; 

• Mantem-se o acompanhamento e ações do SPO, por parte da Dr.ª Natacha Pacheco, em 

funcionamento online; 

• Mantem-se todas as medidas de apoio educativo agendadas pelos docentes;  

• Mantem-se o cumprimento das atividades de compensação de intervalos, tendo por base as 

aulas dadas até dia 21/01; 

• Cada Tutor de Turma agendará uma reunião online com os alunos e EE para clarificar 

procedimentos, esclarecer dúvidas e/ou agilizar estratégias para solucionar constrangimentos 

identificados; 

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

sobretudo tendo em conta o tempo/duração da suspensão das atividades letivas.  

 

O Diretor 
 

  (José Eduardo Magalhães) 


