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Guia de apoio à prática do Ensino à Distância – 1.º VCEB e EPE – AESM 

 
Este Guia pretende estabelecer o Plano de Ensino à Distância (E@D) do AESM, constituindo-se como um 

documento de apoio aos professores no processo de planificação do trabalho com os alunos. Pretende-se, 

enquanto não se reiniciam as atividades letivas presenciais, que para todas as crianças e alunos seja dada 

continuidade ao processo de desenvolvimento das práticas de ensino e de aprendizagem no respeito pelos 

objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens 

Essenciais estabelecidas para cada disciplina/ano.  

Dada a grande diversidade de contextos dos nossos alunos, devem ser privilegiadas soluções que utilizem 

processos não exigentes de muita tecnologia.  

Os professores devem desenvolver estratégias para que os alunos, progressivamente, criem autonomia 

neste quadro de E@D, através, por exemplo, da elaboração de guiões de trabalho, da consulta de materiais 

de apoio, da criação de momentos de trabalho autónomo, da construção de instrumentos reguladores das 

aprendizagens, como listas de verificação, fichas de autocorreção, etc.  

Como alerta a DGE, o E@D é uma modalidade que permite que competências transversais e interdiscipli-

nares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho. 

Planificação do trabalho ao nível da turma 

A organização do trabalho autónomo implica a redefinição dos espaços de trabalho e do controlo das 

aprendizagens, a redistribuição do tempo e a adoção de novas tarefas.  

O cronograma de uma semana deve estar estabelecido até à sexta-feira anterior da semana em que vai ser 

aplicado. Este pode repetir-se consecutivamente nas semanas seguintes, se for essa a opção do conselho 

de turma. 

Tem de haver enorme cuidado para que todos os alunos, independentemente dos dispositivos que utilizem 

e do software instalado, tenham acesso aos recursos que são solicitados.  

O recurso a aulas online, através de videoconferência, podendo ser um instrumento útil, carece de 

verificação da possibilidade de todos os alunos da turma nela poderem estar presentes, considerando que 

em muitas famílias os equipamentos informáticos são partilhados por diversas pessoas. Uma eventual 

solução poderá ser a de concentrar as aulas online de diversas disciplinas em blocos consecutivos. 

Se bem que o tempo de aprendizagem na modalidade assíncrona possa/deva ser privilegiada pela idade 

das crianças e pela dificuldade de acesso regular a equipamentos tecnológicos de alguns alunos, deve 

também prever-se momentos de aprendizagem síncrona ou, se for essa a alternativa, através de modos de 

comunicação como o WhatsApp. 

Recursos digitais de apoio 

Há um largo conjunto de plataformas digitais disponíveis para apoio ao trabalho do professor. Salienta-se 

o espaço que foi criado pela Direção-Geral de Educação, https://apoioescolas.dge.mec.pt que concentra 

muita informação útil. No separador Recursos, organizados por nível/ciclo e por disciplina, foram agregados 

recursos que podem ser explorados para o desenvolvimento de conteúdos nas diversas disciplinas. No 

separador Atividades constam propostas específicas de operacionalização de tarefas no E@D, onde se 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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incluem para cada nível/ciclo e por disciplina modelos de planificação de atividades. Neste site também se 

encontram explicitados um conjunto de Ferramentas e de Metodologias para o E@D. 

Estão de acesso universal a todos os professores e alunos os conteúdos digitais da Porto Editora 

(https://www.escolavirtual.pt/) e da Leya (https://auladigital.leya.com/). 

Pelo seu particular seu interesse salientam-se as ferramentas do GSuite, como um pacote extenso de 

aplicativos do Google (Google Reunião, Google Calendário,…), bem como as seguintes: 

Plataforma Link Resumo 
Tutoriais em 

Português 

Edmodo 
www.edmodo.co
m/  

*É uma ferramenta simples e fácil de usar. 
* Disponibiliza ferramentas de comunicação (anotações e 
alertas) e ferramentas avaliativas  (testes e sondagens). 
* Podem-se criar turmas, distribuir tarefas, atribuir classificações, 
enviar comentários e ver tudo num único lugar. 

https://www.youtube.
com/playlist?list=PLd-
QtXnha0KeyLnHZ3b8u
DRHbtQkv7kCo  

Google 
Classroom 

https://classroom.
google.com/  

*Ferramenta simples e fácil de usar, ajuda a gerir atividades.  
* Podem-se criar turmas, distribuir tarefas, dar notas, enviar 
feedbacks e ver tudo num único lugar. 

https://www.youtube.
com/playlist?list=PLd-
QtXnha0KenKmyjq5oJb
d9OvDJnazJW  

Kahoot! 
https://kahoot.co
m/schools-u/  

* Funciona como um gameshow.  
* Podem criar-se questionários de escolha múltipla. Os alunos 
participam online, cada um com seu dispositivo (computador, 
tablet ou telemóvel). Basta fornecer-lhes o código (Game PIN)  
para que entrem no quiz. 

http://www.cfpor.pt/
moodle30/pluginfile.ph
p/1809/mod_resource
/content/1/TUTORIAL_
kahhot_vf.pdf  

Quizizz 
https://quizizz.co
m/  

* Software que permite usar e criar “Quizes” para jogar em sala 
de aula ou como trabalho de casa. Cada pergunta tem duas ou 
mais respostas. Pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. 
As perguntas podem ser agrupadas por temas ou turmas. Ao 
acertar, o aluno ganha pontos e fica classificado num ranking 
que tem todos os alunos que participam na sessão de jogo. 

https://www.youtube.
com/channel/UCKwiBp
ij-SHZGuCwPX4EZbg  

Socrative 
https://socrative.c
om/  

* Software que permite a criação de um espaço virtual, 
complementar às aulas, e que permite a interação entre alunos 
e professor. É possível criar uma série de questões, exercícios 
educativos ou jogos, aos quais os alunos poderão responder, 
reforçando desta forma a matéria aprendida em aula.  

http://edx.dge.mec.pt/
asset-v1:ERTE+LA-
FCL+LA-2016-
2ed+type@asset+block
/Tutorial_SOCRATIVE_
MOOCedicao2.pdf  

 

Apoio e formação aos professores 

Nos próximos dias 7 e 8 de abril vão ser disponibilizadas pequenas sessões de formação aos professores 

para iniciação e exploração dos recursos constantes na tabela acima indicada: 

 Google Classroom: Dia 7 (terça-feira), às 9h30. Sessão dinamizada por Alexandra Guia 

 Edmodo: Dia 7 (terça-feira), às 15h00. Sessão dinamizada por Raquel Duarte 

 Socrative: Dia 8 (quarta-feira), às 9h30. Sessão dinamizada por Mário Moura 

 Quizizz: Dia 8 (quarta-feira), às 14h30. Sessão dinamizada por Jorge Gomes 

 Kahoot!: Dia 8 (quarta-feira), às 16h30. Sessão dinamizada por Elisabete Ferreira 

Para apoio ao uso da Plataforma INOVAR poderá qualquer professor contactar com José Carlos Carvalhal 

(jose.carlos.carvalhal@sa-miranda.net) 

A Primavera Software tem um conjunto de colaboradores que nesta fase estão disponíveis para 

acompanhar professores das escolas na exploração de conteúdos e conceção de materiais pedagógicos. Em 

caso de interesse devem contactar com a professora de informática do AESM Rosa Pereira 

(rosa.gomes.pereira@sa-miranda.net). 
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E@D – o que se deve e não deve fazer 

Transcreve-se um esquema do que se deve ou não fazer no E@D, que está disponível em 

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

 
                    Boas práticas:           Não deve fazer: 

 

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

