
 

 

PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

3º período (a partir de 13 de abril de 2020) 

 

Modelo de E@D a adotar na Escola Secundária Quinta das Palmeiras - Covilhã 

 

O Diretor de Turma irá desempenhar uma função central ao nível da articulação entre professores e 

alunos e irá garantir o contacto com os pais/encarregados de educação. 

 

Modos de trabalho a distância 

Irá ser realizado, recorrendo-se com ponderação às sessões síncronas (comunicação entre professor 

e alunos em tempo real. Ex: chat ou videoconferência) e às sessões assíncronas (realizadas em 

tempos diferentes pelos professores e alunos, não exigindo a participação simultânea -em tempo 

real- Ex: Fóruns de discussão, E-mail). 

 Deste modo o E@D irá desenvolver-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, 

para: 

• Orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as páginas/ capítulos do 

manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar 

informação adicional, como autorregular o seu trabalho, entre outros). 

• Esclarecimento de dúvidas, com tempos fixos, de acordo com o horário das respetivas turmas.  

 

Meios tecnológicos de E@D selecionados:  

Optou-se pelos meios tecnológicos já utilizados anteriormente pelos professores e pelos alunos. 

Serão rentabilizados os meios tecnológicos com os quais todos estão familiarizados: e-mail, Moodle, 

Google Classroom, Google Meet e Zoom. 

 

Mancha horária semanal a cumprir pelos alunos:  

ü Fixa, de acordo com os respetivos horários de cada turma. 
ü Adaptação da carga horária semanal de cada disciplina do seguinte modo: 



 

 

3º ciclo  

Disciplinas com 90 ou mais minutos semanais: 

ü Todas as disciplinas com blocos de aula de 90 minutos = 30’ (síncrono)+ 60’  (assíncrono). 

ü Nos tempos de 45 minutos = assíncrono, para desenvolver trabalho proposto no(s) bloco(s) 

de 90 minutos. 

ü Disciplinas de CN, FQ e LE II – o bloco de 90’ , onde ocorria o desdobramento semanal, será 

utilizado na totalidade por cada uma das disciplinas alternadamente. 

 

Disciplinas com apenas 45 minutos semanais:  

ü Projeto Integrador e Cidadania e Desenvolvimento - Os professores estarão disponíveis no 

tempo letivo destas disciplinas, conforme horário da turma, para esclarecer dúvidas ou 

outras questões. Caso seja necessário, poderão realizar uma videochamada muito rápida 

para propor trabalhos ou atividades a desenvolver pelos alunos. 

 

Secundário (Cursos Científico-humanísticos) 

Disciplinas com 90 ou mais minutos semanais: 

ü Todas as disciplinas com blocos de aula de 90 minutos = 30’ (síncrono)+ 60’ (assíncrono). 

ü Disciplinas com 135 minutos = Exº 90´ (FQ/BG) + 90´(BG/FQ) + 90´ (assíncrono, para 

trabalho autónomo dos alunos e os professores disponíveis online) ou 90´ (assíncrono, para 

trabalho autónomo dos alunos e os professores disponíveis online) + 90´ (BG/FQ) + (FQ/BG). 

ü As combinações que poderão surgir com as disciplinas de Biologia e Geologia, Física e  

Química A, Economia A, MACS e Geometria Descritiva A serão acordadas entre os 

respetivos professores e comunicadas aos alunos. 

Disciplinas com apenas 45 minutos semanais:  

ü VEC - Os professores estarão disponíveis no tempo letivo desta disciplina, conforme horário 

da turma, para esclarecer dúvidas ou outras questões. Caso seja necessário, poderão realizar 

uma videochamada muito rápida para propor trabalhos ou atividades a desenvolver pelos 

alunos. 



 

 

 

Secundário (Cursos Profissionais) 

Disciplinas com 90 ou mais minutos semanais: 

ü Todas as disciplinas com blocos de aula de 90 minutos = 30’ (síncrono) + 60’ (assíncrono). 

ü Nos tempos de 45 minutos = assíncrono, para desenvolver trabalho proposto no(s) bloco(s) 

de 90 minutos. 

 

Algumas notas: 

 
ü Tempo de referência das videochamadas: um máximo 30/45 minutos.  

ü Respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem. 

ü Flexibilidade temporal na execução das tarefas: os professores devem marcar trabalhos e 

prazos exequíveis, em estreita articulação com os alunos. 

ü Os professores devem responder o mais depressa possível aos alunos, tentando não 

ultrapassar o período de 24h. 

 

Metodologias de Ensino  

As metodologias de ensino a desenvolver procurarão ser as mais apelativas possíveis e 

mobilizadoras dos alunos para a ação. Procurarão ser diversificadas, fomentando a autorreflexão e 

o trabalho autónomo. No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, procurar-se-á 

equacionar o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um 

equilíbrio de modo que as atividades e métodos a desenvolver não dependerão do papel e 

competências dos encarregados de educação. 

  

Feedback e Avaliação 

Procurar-se-á dar feedback formativo frequente aos alunos e utilizar modalidades de avaliação 

(diagnóstica, formativa, sumativa), adequadas às atividades realizadas e aos meios disponíveis para 

a sua realização. 

 

 



 

 

Recursos disponíveis na Escola Sec. Quinta das Palmeiras-Covilhã: 

Gabinete de Psicologia : gabinetepsicologia@quintadaspalmeiras.pt 

Centro Multiaprendizagens: centromultiaprendizagens@quintadaspalmeiras.pt  

Portal da escola: www.quintadaspalmeiras.pt 

Biblioteca /Centro de Recursos: https://becre-palmeiras.blogs.sapo.pt/ 

                                                                esqp@bibliotecasescolares.pt. 

 

 

 

Escola Quinta das Palmeiras, 6 de Abril de 2020 

 


