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INTRODUÇÃO 

O Plano de Ensino à Distância (E@D) do Agrupamento de Escolas Padre João 

Coelho Cabanita enquadra-se no Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, 

atende ao definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

nas Aprendizagens Essenciais e pretende ser um documento orientador para 

que todas as crianças e alunos, do Pré-Escolar ao 9.º ano, do ensino regular à 

oferta alternativa (CEF e PIEF), continuem a aprender durante a suspensão 

das atividades letivas presenciais devido à pandemia da COVID-19. 

Considerando que a Educação Pré-escolar é de fundamental importância para 

o desenvolvimento de aprendizagens estruturantes bem como para o 

desenvolvimento de atitudes e valores, essenciais para o futuro, apesar de não 

integrar a escolaridade obrigatória, por ter caráter universal, promover a 

diferenciação e integração das crianças na escolaridade obrigatória e o seu 

futuro desempenho enquanto alunos, este nível de ensino foi contemplado no 

presente plano de trabalho à distância. 

Este é um documento aberto, em constante construção, constituindo-se de um 

processo dinâmico de melhoria e de reflexão constantes por parte das 

estruturas de organização e gestão. A sua implementação pressupõe o 

envolvimento de toda a comunidade escolar. 
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DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA 

Este Plano encontra suporte nos objetivos do Projeto Educativo, a saber: 

● Melhorar os resultados escolares e o ambiente de aprendizagem; 

● Reforçar estratégias de comunicação, articulação do currículo e 

colaboração pedagógica; 

● Promover a qualidade da organização escolar; 

● Rentabilizar recursos humanos, financeiros e materiais. 

Num primeiro nível de atuação, o Diretor mobilizou a Equipa TIC e os 

professores de TIC do Agrupamento no sentido de definirem quais as 

ferramentas digitais a serem adotadas. A Equipa prontamente atendeu, reuniu-

se analisando as diferentes plataformas de aprendizagem existentes, 

chegaram a um consenso e definiram um horário de atendimento para os 

docentes para apoiar e efetuar formação em questões relacionadas com a 

implementação dessas ferramentas.  

Num segundo nível de atuação, as estruturas de gestão e liderança e as 

estruturas de gestão intermédia reuniram-se para elaboração deste plano, onde 

ficaram definidas as estratégias e circuitos de comunicação, o modelo de 

ensino a distância e o plano de monitorização e avaliação. 
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ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

 

Deverá existir em todos os ciclos de ensino uma harmonização dos métodos de 

trabalho e aprendizagem, que facilite a concentração dos alunos nos espaços 

digitais, os meios de comunicação a utilizar devem ser intuitivos e de fácil 

utilização para alunos e docentes, os quais devem ser os seguintes: 

a) Google Classroom via Email Institucional (obrigatório); 

b) Google Meet (Google Reunião). Plataforma a utilizar no caso de se fazer 

uma videoconferência; 

c) Moodle do Agrupamento Padre João Coelho Cabanita; 

d) WhatsApp. 

MODELO DE E@D 

TRABALHO SÍNCRONO / ASSÍNCRONO 

Para melhor equidade, entenda-se como: 

«Sessão Síncrona», comunicação que é desenvolvida em tempo real e tem 

uma relação imediata, exigindo participação simultânea de alunos e 

professores, turma limitada e com hora marcada. Permite aos alunos 

interagirem online com os seus professores e com os seus pares de forma a 

poderem participar nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas, 

questões e/ou apresentarem trabalhos. Exemplos típicos incluem TV interativa, 

teleconferência, videoconferência, chats e fóruns de discussão, em tempo real. 

Uma sessão síncrona não é uma aula na escola, esta exige preparação, 

cuidados adequados e conhecimentos sobre e-learning. Por vezes é 

necessário recorrer à imagem e som, para exemplificar um exercício, mas 

salienta-se que os intervenientes correm riscos ao expor a sua imagem e/ou 

voz.  

«Sessão Assíncrona», comunicação que é desenvolvida em tempo não 

imediato, com alguma flexibilidade temporal, onde os participantes não 

necessitam estar reunidos no mesmo local físico ou ao mesmo tempo, 

resultando numa maior flexibilidade de interação e acompanhamento. A 

aprendizagem é feita de forma individual, independentemente do horário e da 
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presença do professor. Neste tipo de comunicação, os alunos trabalham 

autonomamente, com flexibilidade na gestão de tempo, podendo aceder a 

recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares, 

disponibilizados pelos professores, por exemplo: o professor, envia uma tarefa 

aos alunos e este pode ler e responder noutro momento/dia. A comunicação 

pode não ser imediata, por incompatibilidade de agenda ou o acesso a um 

computador, por parte de qualquer um dos intervenientes. Exemplo de 

ferramentas: Fóruns de discussão, correio eletrónico (email), plataformas e-

learning, por exemplo Google Classroom e Moodle. 

NO TRABALHO SÍNCRONO/ASSÍNCRONO: 

O docente deverá propor, na primeira sessão síncrona da semana, aos seus 

discentes, a realização de tarefas, trabalhos e atividades, o modo e o prazo de 

entrega (data e hora), na plataforma GoogleClassroom. 

O feedback aos alunos, relativamente a cada tarefa proposta, será dado ao 

longo da semana (nos dias úteis), tão breve quanto possível, até à 

apresentação da tarefa seguinte. Para todos os trabalhos solicitados, deverá 

ser encaminhada a proposta de resolução, depois de terminado do prazo de 

entrega e sempre que a tarefa o exija. Pretende-se, desta forma, apoiar o 

trabalho autónomo dos alunos e esclarecer as dúvidas que existam.  

A obrigatoriedade de estar sincronizado na mancha horária escolar definida 

pela escola não se aplica aos alunos. Apenas o devem fazer, caso necessitem 

de ver esclarecidas as suas dúvidas. Contudo, terão sempre a oportunidade de 

enviar todas as questões no decorrer da semana para o professor, através da 

plataforma digital Google Classroom.  

 

A PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM NO E@D 

O nosso agrupamento optou por usar a plataforma Google Classroom para os 

alunos da pré, ao 9.º ano de escolaridade, incluindo os da oferta de formação 

alternativa, com a constituição de uma sala de aula digital para cada uma das 

turmas, onde estão inseridas todas as disciplinas e alunos de cada turma: 
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a) Cada grupo disciplinar deverá planificar as tarefas para os alunos 

realizarem ao longo de uma semana ou quinzena, tendo como 

complemento as aulas ministradas na #EstudoEmCasa;  

b) Os educadores, professores e alunos podem tirar partido dos recursos 

didáticos disponibilizados pelas editoras, selecionando-os e tendo por 

base critérios de fiabilidade, credibilidade, qualidade e disponibilidade. 

Neste sentido, sugere-se também a utilização dos recursos das 

plataformas digitais de apoio aos manuais escolares;  

c) Os docentes podem utilizar aplicações (Ex: learningapps, nearpod; 

Kahoot; quizzizi, entre outras) na construção e aplicação de materiais, 

no sentido de diversificar as estratégias de ensino-aprendizagem e 

promover a motivação e interesse dos alunos, de acordo com a 

possibilidade de acesso aos mesmos. 

d) No Google Classroom, o professor deverá indicar qual a atividade que 

vai realizar, semanal ou quinzenalmente, a partir dos manuais escolares, 

dos recursos online, das aulas ministradas pela #EstudoEmCasa, ou 

criando novos recursos. Sempre que o professor entenda por 

conveniente, pode recomendar aos seus alunos o visionamento das 

sessões do #EstudoEmCasa. Podem criar, ainda, um fórum de 

discussão para dúvidas, ou para apresentação de trabalhos. 

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS EM CADA CICLO 

a) Devem ser motivadoras apelativas, estimulantes e exequíveis no 

ambiente familiar e facilitadoras do processo de aprendizagem;  

b) Devem ter em consideração o desenvolvimento de competências 

necessárias à entrada no 1.º Ciclo de Escolaridade Obrigatória; 

c) Devem promover a ligação ao Jardim de Infância e ao grupo através dos 

diferentes meios disponíveis, para a divulgação de trabalhos realizados 

pelas crianças; 

d) Devem fomentar a autorreflexão, o trabalho autónomo e motivar a 

apresentação de exemplos; 
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e) Devem dar ênfase ao desenvolvimento de competências do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pelo que devem ser 

desenvolvidas a informação e comunicação, relacionamento 

interpessoal, pensamento crítico, criatividade, desenvolvimento pessoal 

e autónomo, bem-estar, saúde e ambiente; 

f) É importante manter a ligação entre a escola e a turma, pelo que tal 

implica construir espaços na plataforma digital Classroom, para a 

divulgação de trabalhos e tarefas realizadas pelos alunos;  

g) Poderão ser construídas atividades de caráter lúdico, que promovam o 

bem-estar emocional dos alunos; 

h) Na Educação Pré-Escolar, a planificação deve ter em atenção as 

atividades transmitidas pela televisão, nomeadamente o programa ZIG 

ZAG, da RTP 2 e o #EstudoEmCasa. 

 

Pré-Escolar: 

No que concerne à Educação Pré-Escolar e para possibilitar um E@D que 

facilite o contacto entre os Educadores de Infância, as crianças e Encarregados 

de Educação dos respetivos grupos, cada Educadora, ciente do contexto 

sociofamiliar do seu grupo de crianças, escolherá o meio de comunicação mais 

apropriado e que respeite as normas de segurança, prevista pela comissão 

nacional de proteção de dados. 

Deverão ser realizadas sessões síncronas entre Educadores para elaborar a 

planificação, em conformidade com as OCEPE (Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-escolar), de forma a promover uma articulação entre 

Educadores, como meio de partilha de materiais pedagógicos ou propostas 

curriculares, a enviar aos Encarregados de Educação. 

Cada Educador deve enviar para os Encarregados de Educação uma 

planificação (flexível e adaptável aos diferentes contextos familiares) e solicitar 

feedback em relação à mesma (ex: fotos dos trabalhos). 

A comunicação com os Encarregados de Educação deve realizar-se através de 

trocas informais ou em momentos planeados, combinando as formas de 
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participação que melhor se adaptem às disponibilidades de cada um. Assim, a 

planificação deverá conter estratégias diversificadas, que permitirão a 

participação de todos. 

 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos: 

São privilegiadas as sessões assíncronas acompanhadas de flexibilidade 

temporal na execução das tarefas. 

As sessões síncronas não devem ser superiores a 30 minutos e dentro do 

horário estabelecido pelo Agrupamento. Nas situações em que não seja 

possível o acesso às sessões síncronas, os conteúdos ficam disponíveis na 

plataforma Classroom. 

Deve haver colaboração e articulação entre professores e alunos, sendo 

aconselhável a elaboração de um plano de estudo, com mancha horária 

semanal, por ano de escolaridade: do Pré-escolar ao 9.º ano e Cursos de 

Formação Alternativa. A atribuição de tarefas deve ser definida semanal ou 

quinzenalmente, de acordo com as especificidades de cada disciplina e por ano 

de escolaridade. As mesmas deverão ser colocadas no primeiro momento 

semanal da disciplina. 

Recomenda-se que o professor titular de turma/diretor de turma estabeleça 

uma mediação / coordenação / monitorização das atividades solicitadas pelos 

professores e desenvolvidas com os seus alunos. Esta monitorização poderá 

consistir numa sessão síncrona semanal entre o TT/DT e os discentes, no 

sentido de perceber e esclarecer as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

A avaliação a atribuir a cada disciplina tem por referência o conjunto de 

aprendizagens realizadas ao longo do ano letivo, incluindo o trabalho realizado 

ao longo do 3.º período, independentemente da modalidade utilizada, sem 

prejuízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

Todas as tarefas propostas aos alunos devem ser devolvidas com informação 

de retorno por parte do professor. Os critérios de avaliação deverão ter em 

conta: a realização das tarefas, o cumprimento dos prazos; o rigor na execução 

dos elementos/ tarefas solicitadas. 
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A mancha horária inclui os tempos de #EstudoEmCasa escola que 

complementa o horário atribuído pela escola para cada disciplina e ano de 

escolaridade. 

Para orientação do estudo do aluno, o docente terá de estar disponível, 

obrigatoriamente, no horário estipulado pela escola. 

Em cada semana, no 1.º momento síncrono é enviado, aos alunos, o plano de 

cada disciplina, devendo incluir materiais de apoio ao tema em estudo, as 

tarefas (no máximo 2), consoante o planeamento seja semanal ou quinzenal 

em cada disciplina. 

Deve atender-se aos diferentes níveis de aprendizagem de modo a 

desenvolver-se a diferenciação pedagógica e as medidas de suporte e apoio à 

aprendizagem e inclusão previstas no Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de julho, 

nessas circunstâncias encaminhando planos específicos em colaboração com 

os/ as docentes de Educação Especial e Técnicos Especializados. 

 

Formação alternativa – CEF e PIEF 

As turmas de PIEF e de CEF irão funcionar nos mesmos moldes (metodologias 

e estratégias de ensino e aprendizagem) que as turmas do ensino regular, 

exceto no que respeita ao #EstudoEmCasa, a cujas sessões não deverão ter 

obrigação de assistir dado que os seus currículos são diferentes dos do ensino 

regular.  

Estas turmas terão um horário próprio que, no caso dos Cursos de Educação e 

Formação, será alterado sempre que necessário em função do cumprimento no 

número de aulas previsto para cada disciplina no respetivo Plano de Formação. 

Nos anos terminais, caso não seja possível cumprir a totalidade das horas 

previstas nos respetivos planos de formação, caberá à escola (em consonância 

com a lei) decidir sobre a avaliação final e certificação a conceder a cada 

aluno. 

Nos anos terminais dos Cursos de Educação e Formação, a realização da 

Componente de Formação Prática terá, de acordo com o art.º 9º do Decreto-Lei 

nº14 G/2020 de 13 de abril, as seguintes alterações: 
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a) A formação prática em contexto de trabalho prevista na respetiva matriz 

curricular poderá ser realizada através de prática simulada (não presencial);  

b) As provas de avaliação final podem também ser realizadas através de meios 

não presenciais, competindo à escola, organizar os procedimentos mais 

adequados para o efeito.  

 

Bibliotecas escolares: 

Em articulação com o Roteiro 8 Princípios Orientadores para a Implementação 

do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, a biblioteca escolar deve envolver-

se e ser considerada por todos os docentes no processo de planificação e 

implementação do E@D. 

Áreas de intervenção da Biblioteca: 

− Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e 

encarregados de educação; 

− Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias AcBE); 

− Promoção da leitura; 

− Curadoria e disponibilização de conteúdos; 

− Ocupação lúdico-educativa dos alunos. 

 

As bibliotecas mantêm os seus canais de difusão (blogues e facebook), os 

quais devem ser privilegiados para aproximação de toda a comunidade 

educativa, em especial na divulgação e partilha de conteúdos ou de trabalhos 

realizados pelos alunos. 

As professoras bibliotecárias devem ter permissão para aceder às Classrooms 

de todos as turmas, a fim de poderem colaborar com as mesmas nas áreas 

acima referidas. 

As professoras bibliotecárias estão disponíveis para acompanhamento e 

colaboração com os educadores e professores, de acordo com a abrangência 

das Bibliotecas Escolares a que pertencem. Assim, devem ser contactadas 

pelos docentes pelas vias habituais (email, telefone…) sempre que seja 

necessário. 
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Educação Especial: 

Todos os professores e técnicos que apoiam alunos específicos ao longo do 

ano, independentemente do nível de ensino e das medidas de que beneficiam, 

deverão entrar em contacto com os seus educadores, professores TT e DT - 

No sentido de apoiar os mesmos na seleção de tarefas, atividades a realizar à 

distância. A ideia é mostrar disponibilidade para auxiliar os colegas neste 

processo. 

Sugestões de Intervenção: 

a) Cada aluno ao abrigo do DL 54/2018, que beneficia de Medidas 

Seletivas e/ou Adicionais, deverá assistir às aulas via #EstudoEmCasa - 

referentes ao seu ano de escolaridade. 

b) Os Professores de Educação Especial deverão auxiliar Educadores, 

Professores TT e DT, no sentido de apoiar alunos com Medidas 

Seletivas e/ou Adicionais (ao abrigo do DL 54/2018), através de 

realização/cedência de fichas de trabalho específicas para estes (tendo 

em conta as suas capacidades, necessidades e limitações) - Por 

exemplo: dificuldades de aprendizagem, dislexia, entre outros…  

c) Os alunos com situações específicas (como por exemplo os da Unidade 

de Multideficiência, ou outros alunos que frequentem menos de 60% do 

contexto da turma), deverão: 

● Alunos da Unidade - assistir às aulas via #EstudoEmCasa - 

referentes ao 1.º ano de escolaridade ou Zig Zag (Pré-escolar). 

● Outros alunos - assistir às aulas via #EstudoEmCasa - referentes 

ao seu ano de escolaridade.  

d) Para além disto, deverá ser feita uma monitorização e acompanhamento 

destes alunos e serão enviadas sugestões/tarefas de trabalho 

complementares de uma forma simples e apoiada. 

e) Relativamente, à implementação de medidas para estes alunos, será 

feita uma distribuição de tarefas que contemple a elaboração de tarefas 

semanais (com exercícios de carácter simples) programadas por 

professores e técnicos, assim sendo: Psicomotricidade; Psicologia; 
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Fisioterapia; Terapia da Fala; Área Académica; Terapia pela Arte; 

Musicoterapia - correspondente a uma por semana.  

Estas tarefas poderão ser semanais ou quinzenais. Enviadas à segunda 

-feira. 

Gabinete de Intervenção Social (GIS): 

Realização de contactos com alunos e encarregados de educação com 

maiores necessidades e disponibilidade de prestar o apoio possível aos alunos 

e famílias, tendo em conta as limitações impostas pelo atual isolamento social. 

Privilegiando a manutenção das relações de “proximidade” com os alunos 

sinalizados (acompanhados pelo gabinete), mas também, a resposta a 

solicitações/situações problemas atuais tidos em conhecimento através da 

auscultação aos Diretores de Turma. 

Prevê-se a continuidade da articulação com o corpo docente e sempre 

ambicionando um trabalho dirigido a todos (alunos sinalizados e outros). 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI): 

Disponibilidade de prestar o apoio possível aos alunos e às famílias e aos 

docentes e técnicos da comunidade educativa, tendo em conta as limitações 

impostas pelo atual isolamento social; 

Será dada continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver junto da 

comunidade educativa, nomeadamente à análise das identificações, aplicação 

das medidas educativas e a monitorização/avaliação das mesmas. 

Metodologia adotada na Educação Especial: 

a) Unidade de Multideficiência - Para além das aulas via 

#EstudoEmCasa - algumas atividades propostas semanalmente (de 

carácter simples). 

b) Educação Pré-escolar - Atividades de apoio complementar. 

Sugestão de atividades (para situações específicas) ao nível da 

Educação Especial e Fisioterapia. 
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Sugestão de atividades (de caráter generalizante - sugestões, tarefas, 

procedimentos) ao nível da Terapia da Fala e Psicologia. 

c) 1.º, 2.º e 3.º Ciclos: 

Dislexia e Dificuldades de aprendizagem - Educação Especial (para 

situações específicas - trabalho em conjunto com professores TT e DT) 

Psicologia e Terapia da Fala - sugestões, tarefas, procedimentos de 

caráter generalizante. 

Principal objetivo (Casos mais graves) 

Estreitar contato com os Encarregados de Educação, no sentido de 

acompanhar o estado de saúde dos seus educandos e conhecer as 

suas principais necessidades PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
No sentido de permitir a monitorização e a avaliação do Plano E@D, a equipa 

de autoavaliação irá elaborar um questionário com base nos seguintes 

indicadores de qualidade e de quantidade:  

a) Indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos 

pais e encarregados de educação; qualidade do feedback dado a alunos, 

visando a monitorização das aprendizagens;  

b) Indicadores de quantidade: taxa de concretização das tarefas propostas; 

número de tarefas enviadas pelos professores; disponibilização de meios 

tecnológicos de E@D; apoio ao desenvolvimento de competências digitais de 

professores e alunos; desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos aos 

alunos sem computadores e ligação à Internet em casa. 

 

Este Plano de E@D foi reformulado e aprovado na reunião do Conselho Pedagógico 

realizada no dia 29 de abril de 2020 
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ANEXOS: 



EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Exemplo de uma planificação  
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
 

Cria um calendário para 
registar/ver os dias da semana 
em que vai ficando em casa. 
Ajuda nas tarefas da casa (por 
exemplo) 
Pensa em diferentes ementas 
de pequeno-almoço ao longo a 
semana e escrevê-las com o 
adulto 
Ajudar a preparar a mesa nas 
diferentes refeições 
Organiza com o adulto as 
roupas no armário. Escolhendo 
as de inverno e primavera 
 

 
Canta a canção do bom dia, 
ensina-a ao adulto e cria 
outras com o adulto 
 
Canta outras canções 

 
*Faz desenhos daquilo que 

gostas mais 
 

*Faz desenhos dos amigos da 

escola 
 

*Faz desenhos da família e 

para oferecer família   
 
 

Faz exercícios de movimento 
ao longo do dia em diferentes 
momentos, na companhia do 
adulto com indicações de 
todos os participantes, antes 
das refeições: lentos, rápidos, 
com as diferentes partes do 
corpo. Só com lado direito, só 
com o lado esquerdo 
 
Organiza os livros que há em 
casa por diferentes temas: 
histórias, poesia, anedotas, 
ciências/experiências pintura 
para poderes escolher melhor 
e saber tudo o que podes fazer 

Diverte-te com as lengalengas 
 
https://pt.slideshare.net/TC2S
/trava-linguasppt-blog-
434979?fbclid=IwAR0SX7ywgq
QG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvA
mQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-
7GoU 
 
 

Canta  canções 
 
Realiza, com o adulto, 
pequenos filmes das 
atividades que se vão fazendo 
para enviar aos familiares e 
amigos 

 
Faz atividades divertidas 
https://uptokids.pt/opiniao/qu
arentena-atividades-para-
fazer-com-os-miudos-em-
casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQy

Faz um puzzle Faz um origami 
https://kids.pplware.sapo.pt/k
ids/diverte-te-a-fazer-
origamis-divertidos-e-
faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHc
BBMONM9Wm-CJ54A01H1N-

 
Faz uma receita de bolachas 
saudáveis 
 
Prepara surpresas para os 
adultos ausentes: 

Diverte-te com massa de 
modelar 
Mistura: 4 colheres de sopa de 
farinha, 3 colheres de sopa de 
água, 1 colher de sopa de sal, 1 
colher de sopa de vinagre, 1 

https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://pt.slideshare.net/TC2S/trava-linguasppt-blog-434979?fbclid=IwAR0SX7ywgqQG2xMBnLyIaoCL51KL27mXvAmQMuoYzdIOrHh5gpqOHp-7GoU
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
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qvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD
44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ 
 
 

ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobi
Dc 

Jogos com cartão (jogos do 
galo, a partir de um desenho 
produz um puzzle para o 
adulto resolver…..) 

colher de sopa de guache da 
cor que preferires. Mistura e 
amassa. 
 

Desenha e pinta: 
 
Para fazer tinta mistura: 1 
caneca de sal, 1 caneca de 
farinha, 1 caneca de água e 
corante alimentar 
 

Ouve  histórias 
http://blogues.publico.pt/letra
pequena/2016/06/06/livros-
para-escutar-e-ver-
2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok4
1B4VTjeUx-
wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-
IVQTvgYFNW4 
 
 
Recontar as histórias aos 
adultos e aos bonecos lá de 
casa. 
 
Representar as personagens e 
pede ao adulto para fazer 
também  
 

Escolhe um filme/um 
documentário para ver em 
família 

 
Faz atividades de educação 
física 
 
https://www.beesytoeasy.com
/atividades-fisicas-dentro-de-
casa-para-criancas-com-muita-
energia/?fbclid=IwAR3OUsdEE
vKJ-
BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuv
PiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY 

Ajuda nas tarefas da casa: 
Ajuda a cuidar das plantas 
Regista a evolução delas e 
desenha-as 
 

• Nota: Crianças entre os 3 e os 6 anos gostam de ajudar nas tarefas dos adultos. Estas são apenas algumas sugestões que podem ser 

feitas com supervisão e que ajudarão na manutenção dos espaços da casa e facilitarão a dinâmica da rotina diária, fomentando o trabalho de 

equipa em família, responsabilizando todos e cada um pelas suas ações. 

• As atividades diárias podem ser alteradas conforme as motivações e gestão familiar de cada família. 

 

https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/?fbclid=IwAR1uL1SWCQyqvyS9bMN7xpimRgsXaOBkbuD44ZAonVSKHU29o-e5gCOfEqQ
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
https://kids.pplware.sapo.pt/kids/diverte-te-a-fazer-origamis-divertidos-e-faceis/?fbclid=IwAR1hgEa6eHcBBMONM9Wm-CJ54A01H1N-ro8_ddzL3xOvGOX6sQIKpMobiDc
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/?fbclid=IwAR0YZFfMMqtok41B4VTjeUx-wnJcA6fmfaOD17FIqjsg75P-IVQTvgYFNW4
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY
https://www.beesytoeasy.com/atividades-fisicas-dentro-de-casa-para-criancas-com-muita-energia/?fbclid=IwAR3OUsdEEvKJ-BX3H_z8gZ5N_MQO2t3JbIhuvPiBJI2bhJp2a3M2t6FkrdY


 

 

 

Programação Zig Zag 

 

 



1.º Ciclo 

 

#EstudoEmCasa ESCOLA + SESSÕES SÍNCRONAS +ASSÍNCRONAS 

#EstudoEmCasa  Aula síncrona Aula Assíncrona 

 Aula em videoconferência ou 
trabalho em direto, ou por chat 

com os alunos 

Tempo de trabalho autónomo do aluno 
Gerido pelas famílias 

A partir de 20 de abril 

1º ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
09:00/09:30 Português Estudo 

Meio/Cidadania 
Português Estudo do Meio Matemática 

09:40/10:10 Hora da Leitura Educação Artística Matemática Educação Artística Ed. Física 
10:20/10:50 Português Estudo 

Meio/Cidadania 
Português Estudo do Meio Matemática 

11:00/11:30 Hora da Leitura Educação Artística Matemática Educação Artística Videoconferência 
11:40/12:10      
12:30/14:00 ALMOÇO 
14:00/14:40      
15:00/15:40      
Obs: Nas aulas assíncronas o docente deve flexibilizar a sua presença, podendo ou não estar disponível 
      

2º ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
09:00/09:30 Português Estudo 

Meio/Cidadania 
Português Estudo do Meio Matemática 

09:40/10:10 Hora da Leitura Educação Artística Matemática Educação Artística Ed. Física 
10:20/10:50 Português Estudo 

Meio/Cidadania 
Português Estudo do Meio Matemática 

11:00/11:30 Hora da Leitura Educação Artística Matemática Educação Artística Videoconferência 
11:40/12:10      
12:30/14:00 ALMOÇO 
14:00/14:40      
15:00/15:40      
Obs: Nas aulas assíncronas o docente deve flexibilizar a sua presença, podendo ou não estar disponível 
      
3º ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
09:00/09:30      
09:40/10:10  Educação Artística  Educação Artística  
10:20/10:50 Português Estudo Meio/ 

Cidadania 
Português Hora da Leitura Inglês 

11:00/11:30 Matemática Ed. Física Matemática Estudo do Meio Inglês 
11:40/12:10 Português Estudo Meio/ 

Cidadania 
Português Estudo do Meio Videoconferência 

12:30/14:00 ALMOÇO 
14:00/14:40 Matemática Educação Artística Matemática Hora da Leitura  
15:00/15:40  Ed. Física  Educação Artística  
Obs: Nas aulas assíncronas o docente deve flexibilizar a sua presença, podendo ou não estar disponível 
      
4º ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
09:00/09:30      
09:40/10:10  Educação Artística  Educação Artística  
10:20/10:50 Português Estudo Meio/ 

Cidadania 
Português Hora da Leitura Inglês 

11:00/11:30 Matemática Ed. Física Matemática Estudo do Meio Inglês 
11:40/12:10 Português Estudo Meio/ 

Cidadania 
Português Estudo do Meio Videoconferência 

12:30/14:00 ALMOÇO 
14:00/14:40 Matemática Educação Artística Matemática Hora da Leitura  
15:00/15:40  Ed. Física  Educação Artística  
Obs: Nas aulas assíncronas o docente deve flexibilizar a sua presença, podendo ou não estar disponível 
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2.º Ciclo 

 

#EstudoEmCasa  Aula síncrona  

A partir de 20 de abril 

5º  ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 

09:00/09:30 Cidadania  
 

   

09:40/10:10 E.F. 
 
 

Educação 
Artística 

EMRC Educação 
Artística 

E.M. 

10:20/10:50 ET/ EV PORT. C. NAT MAT ING. 
 
 

11:00/11:30 LANCHE Oficina da 
escrita 

11:40/12:10 C. Naturais Matemática C. Naturais 
e 

Cidadania 

Matemática Inglês 

12:20/12:50 Português Ed. Física HGP Português HGP 
 
 

 
13:00/13:30 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. 

n.materna) 

13.30/ 14.30 ALMOÇO 
 

14:40/15:10 C. NAT MAT 
 

HGP E.F. TIC 
 
 

15:20/15:50 PORT. HGP ING. PLNM 
(iniciação) 

PLNM 
(intermédio) 
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6º  ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
09:00/09:30  Cidadania 

 
 

   

09:40/10:10 E.M. 
 

Educação 
Artística 

E.F. Educação 
Artística 

 

EMRC 
 

10:20/10:50 MAT 
 

C. NAT HGP PORT. EV/ET 
 
 

11:00/11:30 LANCHE Oficina da 
Escrita 

11:40/12:10 C. Naturais Matemátic
a 

C. Naturais e 
Cidadania 

Matemática ING. 

12:20/12:50 Português Ed. Física HGP Português HGP 
 
 

 
13:00/13:30 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. 

n.materna) 

13.30/ 14.30 ALMOÇO 
 

14:40/15:10 PORT. TIC MAT ING HGP 
 

15:20/15:50 ING EF C.NAT PLNM 
(iniciação) 

PLNM 
(intermédio) 
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3.º Ciclo 

7.º  
ANO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
9:00/9:30 

     

 
9:40/10:10 

 

 Educação 
Artística 

 

Cidadania Educação 
Artística 

 

EMRC 

 
10:20/10:50 
 

Física e 
Química 

/ 
Geografia 

Português Educação 
Física 

Espanhol 
/ 

Francês 

Física e 
Química 

/ 
História 

 
11:00/11:30 
 

Matemática Ciências 
Naturais 

/ 
História 

TIC 
/ 

ET 

Matemática Ciências 
Naturais 

/ 
Geografia 

 
11:40/12:10 
 

Educação 
Física 

Espanhol 
/ 

Francês 

Educação 
Visual 

 

Português Inglês 

12:20/12:50 ALMOÇO 

 
13:00/13:30 

 

Português 
(ling. N. 
Materna) 

 

Português 
(ling. N. 
Materna) 

 

Português 
(ling. N. 
Materna) 

 

Português 
(ling. N. 
Materna) 

 

Português 
(ling. 

N.materna) 
 

      

 
14:00/14:30 
 

Português 
 

Inglês 
 

Ciências 
Naturais 

 

Física e 
Química 

 

Matemática 
 

 
14:40/15:10 
 

História e 
Cidadania 

 

Matemática 
 

Geografia e 
Cidadania 

 

Educação 
Física 

 

Português 
 

 
15:20/15:50 
 

Espanhol 
 

PLNM 
(iniciação) 

Francês 
 

Espanhol 
 

Leitura e 
Literatura 

 

 
16:00/16:30 
 

  PLNM 
(intermédio) 

 Escrita 
 

 
16:40/17:10 
 

    Francês 
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8.º  
ANO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
9:00/9:30 

 

     

 
9:40/10:10 

 

Física e 
Química 

/ 
Geografia 

Educação 
Artística 

EMRC Educação 
Artística 

 

 
10:20/10:50 
 

Inglês Espanhol 
/ 

Francês 

Educação 
Visual 

Cidadania Ciências 
Naturais 

/ 
Geografia 

 
11:00/11:30 
 

Educação 
Física 

Português Educação 
Física 

Português Inglês 

 
11:40/12:10 
 

Matemática Ciências 
Naturais 

/ 
História 

TIC 
/ 

ET/MUS 

Matemática Física e 
Química 

/ 
História 

12:20/12:50 ALMOÇO 
 

 
13:00/13:30 

 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. n. 

materna) 
 

Português 
(ling. 

n.materna) 
 

      

 
14:00/14:30 
 

Português 
 

Inglês 
 

Ciências 
Naturais 

 

Física e 
Química 

 

Matemática 
 

 
14:40/15:10 
 

História e 
Cidadania 

 

Matemática 
 

Geografia e 
Cidadania 

 

Educação 
Física 

 

Português 
 

 
15:20/15:50 
 

Espanhol 
 

PLNM 
(iniciação) 

Francês 
 

Espanhol 
 

Leitura e 
Literatura 

 

 
16:00/16:30 
 

  PLNM 
(intermédio) 

 Escrita 
 

 
16:40/17:10 
 

    Francês 
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9.º  

ANO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

9:00/9:30 

 

     

 

9:40/10:10 

 

EMRC Educação 

Artística 

 Educação 

Artística 

Inglês 

 

10:20/10:50 

 

Matemática 

 

História Português Matemática Português 

 

11:00/11:30 

 

Física e 

Química 

Espanhol 

/ 

Francês 

Inglês História Física e 

Química 

 

11:40/12:10 

 

Ciências 

Naturais 

Geografia Educação 

Física  

Educação 

Visual 

Ciências 

Naturais 

 

12:20/12:50 

 

Educação 

Física 

Educação 

Visual 

TIC PLNM 

(Iniciação) 

 

 

13:00/13:30 

 

Português 

(ling. n. 

materna) 

 

Português 

(ling. n. 

materna) 

 

Português 

(ling. n. 

materna) 

Português 

(ling. n. 

materna) 

 

Português 

(ling. 

n.materna) 

 

      

 

14:00/14:30 

 

 

 

ALMOÇO 

 

14:40/15:10 

 

 

15:20/15:50 

 

Espanhol 

 

PLNM 

(intermédio) 

Francês 

 

Espanhol 

 

Leitura e 

Literatura 

 

 

16:00/16:30 

 

Português 

 

Matemática 

 

Ciências 

Naturais / 

Física e 

Química 

 

Inglês 

 

Escrita 

 

 

16:40/17:10 

 

Inglês 

 

Ciências 

Naturais / 

Física e 

Química 

 

Matemática 

 

Matemática/ 

Física e 

Química 

 

Francês 

 

 

17:20/17:50 

 

História 

 

Educação 

Física 

 

Geografia e 

Cidadania 

 

Português 

 

 

 

Nota: Considere-se aula síncrona aquela em que o professor/Titular de Turma/Diretor 

de Turma está em contacto simultâneo com os alunos, não necessariamente com 

todos. 
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CEF 1: Operador de Manutenção de Campos de Golfe / Operador de Fotografia 

CEF 1 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

09:00/09:30      

09:40/10:10 Português CMA FDE/MJ MCG/Fotografia Ed. Física 

10:20/10:50 Art.Vis/CN TIC Art.Vis/CN MCG/Fotografia Inglês 

11:00/11:30 Matemática HSST CMA IBPCG/Fotografia Português 

11:40/12:10 Inglês Ed. Física TIC IBPCG/Fotografia Matemática 

12:20/12:50 ALMOÇO 

13:00/13:30    IBPCG/Fotografia  

14:00/14:30    IBPCG/Fotografia  

14:40/15:10    IBPCG/Fotografia  

 

 

 

CEF 2: Operador de Jardinagem / Operador de Fotografia 

CEF 2 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

09:00/09:30      

09:40/10:10  IBPJ / Rev.Imp MJR / FDE PORT.  

10:20/10:50 CMA IBPJ / Rev.Imp MAP PORT. IJR /PEF 

11:00/11:30 CMA IBPJ / Rev.Imp MAP ING. IJR /PEF 

11:40/12:10 CN/AV IBPJ / Rev.Imp TIC ING IJR /PEF 

12:20/12:50 ALMOÇO 
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CEF 3: Operador de Manutenção de Manutenção Hoteleira /Assis. de Cuidados de Beleza 

CEF 3 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

09:00/09:30 DT  DT  DT 

09:40/10:10 ING MRIE CRC/NBOM ING MREMMA 

10:20/10:50 MAP MRIE CRC/NBOM MAP NBOM 

11:00/11:30 POR MRIE CRC/HSST - MH PORT MRIE 

11:40/12:10 OAC /MREMMA MRIE IE/MREMMA OAC/MREMMA CRC/MRIE 

12:20/12:50 OAC /MREMMA MRIE IE/MREMMA OAC/MREMMA CRC/MRIE 

13:00/13:30 ALMOÇO 

14:00/14:30 MRAE IE CRC/MRIE  IE 

14:40/15:10 MRAE IE CRC/MRIE  IE 

15:20/15:50 MRAE IE CRC/MRIE  CRC 

16:00/16:30 MRAE IE CRC/MRIE  CRC 

16:40/17:10 MRAE IE CRC/MRIE  CRC 

17:20/17:50  IR HSST - BEL   

 

 

 

PIEF 2.º e 3.º Ciclos 

PIEF Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
09:00/09:30      

 
09:40/10:10 VeP 2ºC CN 2ºC CLE 2ºC A.Infor. F. Civ. 

 
10:20/10:50 VeP 3ºC CN 3ºC CLE 3ºC A.Tecno. A.Infor. 

 
11:00/11:30 O. Artes MeR CS 2ºC EF 2ºC A.Tecno. 

 
11:40/12:10 O. Projeto MeR CS 3ºC EF 3ºC DT 

 
12:20/12:50 ALMOÇO 

 

 

 


