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ENQUADRAMENTO: 

O Plano de Ensino @ Distância (E@D) das do Município da Maia, apresenta um 

conjunto de orientações para o exercício de aulas à distância, num contexto particular 

de situação de emergência sanitária provocada pela pandemia do vírus COVID-19. 

Tem como objetivo garantir às crianças o direito à educação, numa estreita 

articulação entre a Escola e as famílias, procurando definir orientações e plataformas 

de comunicação e de trabalho colaborativo comuns, de forma a permitir que o 

Programa AEC possa continuar, embora de forma diferente. 

A elaboração deste documento baseia-se nos “8 Princípios Orientadores para a 

implementação do Ensino a Distância” (https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/529) do 

Ministério da Educação e Ciência. 

 

 

PRINCÍPIOS GERAIS DAS AEC NO E@D: 

 Aprendizagem Lúdica 

 Interação professor/a – criança 

 Ir para lá do ecrã 

 Trabalho colaborativo e de interajuda  

 

MEIO TECNOLÓGIO DE SUPORTE do E@D: 

Uso da plataforma ZOOM, versão gratuita.  

Cada professor/a deve registar-se na plataforma e agendar as aulas de acordo com as 
orientações técnicas. 

Alguns princípios para o bom funcionamento da videoconferência: 

 1. Pontualidade, do/a professor/a e caso dar os primeiros 5-10 minutos para que 

possam iniciar a aula. O final da aula deve ocorrer aos 40 minutos, não ficando a aula 

a meio ou por fazer o encerramento da mesma. 

2. Moderar, as participações das crianças sem dar lugar a atropelos. O professor/a pode 

desligar os microfones e deve restringir o acesso ao bate papo. 

 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/529
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3. Ambiente, todos devem estar num local o mais reservado possível. Um cão a ladrar 

ou a televisão por trás a dar um filme são ruídos que atrapalham as aulas.  

Para mais informações seguir o vídeo da plataforma ZOOM: 

https://youtu.be/9SGgyIyUStQ 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: 

 

 Cada turma terá 3 TEMPOS AEC por semana 

(AFD/RELAXAMENTO/CRIA+/FILOSOFIA COM CRIANÇAS) que será por nós 

indicada 

 Irá ser enviado um mapa com as turmas que irão lecionar 

 A equipa de professores residentes assegura a gestão dos horários com as 

suas equipas  

 Cada professor/a deve criar um link no zoom e deve ser sempre o mesmo link 

para todas as semanas (recorrente) 

 Os links das aulas seguem para as Escolas através da equipa de residentes 

 Cada aula tem a duração exata de 40 minutos  

 O chat não deve estar ativo 

 Os/as alunos/ só devem entrar na aula depois do/a professor/a e este/a será o 

último/a sair 

 Testar os vossos equipamentos antes das aulas 

 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 

 Todas as regras de aula devem ser seguidas a exemplo do ensino presencial. 

 Continuação da planificação existente, mas adaptada ao contexto on-

line/síncrono. 

 Todas as tarefas/instruções devem ser bem explicitas para que as crianças. 

compreendam claramente o que é pretendido: o que fazer, como e quando. 

 Compreender os diferentes ritmos de aprendizagem nesta forma de ensino. 
 

 Detetar as falhas técnicas que possam resultar do equipamento que a 

criança utiliza (computador/tablet/telemóvel) ou da rede de internet. 

 

https://youtu.be/9SGgyIyUStQ
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 As aulas lecionadas em ZOOM têm de ser sumariadas, numeradas e não 

devem registar as faltas dos alunos. 

 As aulas devem ser divertidas e dinâmicas (mais do que observadores de 

conteúdos interessa que os alunos façam/interajam). 

 Não há lugar a trabalhos para casa. 

 O espaço onde realizam a aula deve ser adequado ao contexto. 

 As aulas não podem ser gravadas nem fotografadas. 

 Devem estar atentos a qualquer contexto de cyberbullying. 

 A presença de convidados em aula requer autorização prévia. 

 

MONITORIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO E@D: 

 Equipa de professores/as residentes que irá ficar responsável pelo 

agendamento de horários, contacto com as coordenações de escola, 

substituição de professor em aula on-line e esclarecimentos sobre as aulas. 

 Responsáveis Municipais do Programa AEC que irão gerir, supervisionar e 

avaliar todo o plano, incluindo a observação de aulas. 

 Realização de reuniões periódicas de acompanhamento de toda a equipa 

AEC 

 

FERRAMENTAS ADICIONAIS: 

 

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

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

 https://www.participamais.cm-maia.pt/ 

 https://youtu.be/QWQFaJ7ZF_A (ensinar e aprender on.line) 

 https://tutor.hugof.pt/ (uso e tutoriais das tic) 

 https://www.seguranet.pt/ 

 https://kahoot.com/ 

 

 

“Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre.” 
Charles Chaplin 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas
https://www.participamais.cm-maia.pt/
https://youtu.be/QWQFaJ7ZF_A
https://tutor.hugof.pt/
https://www.seguranet.pt/
https://kahoot.com/
https://www.pensador.com/autor/charles_chaplin/

