
Plano de Atuação 2020/2021
Regime presencial, misto e não presencial

Setembro de 2020



Enquadramento
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020
Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo

2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens
ao Longo do Ano Letivo 2020/2021

Roteiro de apoio e recuperação das aprendizagens: medidas promotoras de bem-

estar no regresso à escola, prioridades nas aprendizagens, alargamento e criação de

novos apoios para os alunos, formas de organização das escolas em diferentes

regimes.

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA)

Aprendizagens Essenciais (AE)

Cursos Profissionais (AE)
Aprendizagens Essenciais das disciplinas das componentes de formação

sociocultural e científica dos Cursos Profissionais.

PREÂMBULO
I.Mobilizar para a transição

Tendo presente as Orientações para o ano letivo 2020/2021, aprovadas pela Resolução do

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, explanam-se, no presente Plano de Atuação de

recuperação e consolidação de aprendizagens, três cenários possíveis para o alcance de um

percurso pedagógico inclusivo, e de sucesso, para todos os alunos do agrupamento.

Inicia-se a transição do E@D para o regime presencial, «aquele em que o processo de ensino

e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto

direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local.», salvaguardando, não obstante, a

implementação dos restantes cenários (misto e não presencial), quando determinado pelas

autoridades competentes (Ministério da Educação e Direção Geral da Saúde).

Sob a égide Com Todos e para Todos, alicerçado na experiência recente do E@D, e projetado

para o futuro, este plano apresenta como MISSÃO o reforço da identidade da Comunidade,

através dos 8 C’s:

Compromisso  Conhecimento   
Comunicação   Coesão  Colaboração    
Cidadania Capacitação  Confiança

COMUNIDADE

https://dre.pt/application/conteudo/138461849
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
https://anqep.gov.pt/np4/476.html


I. Mobilizar para a transição:
PRINCÍPIOS

Reconhecimento da importância da escola, enquanto 
suporte e condição para o funcionamento normal da 

vida familiar, profissional e económica do país

Permanente acompanhamento  da concretização das 
orientações pedagógicas pelas lideranças intermédia, 

garantindo a sequencialidade do processo de ensino, de 
avaliação e de aprendizagem, numa lógica de continuidade, 

progressão e complexificação crescente

Prioridade na frequência de aulas presenciais até ao final do
2º ciclo, bem como para todos os alunos a quem seja
impossível assegurar o acompanhamento pelos docentes
quando se encontrem em regime não presencial/misto

Cumprimento rigoroso das normas 
emanadas da DGS e ME, constantes no 
Plano de Contingência do Agrupamento

Valorização da experiência adquirida durante o Plano de E@D, na 
delineação da ação estratégica a implementar nos regimes misto e não 

presencial e na adaptação dos espaços escolares

Harmonia pedagógica na transição entre os regimes 
presencial, misto e não presencial

Reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e
equidade, concebendo ação estratégica específica mitigadora
de desigualdades, por forma a que todos os alunos alcancem
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória (PA) Educação em 

tempos de 
pandemia



DIREÇÃO

CONSELHO GERAL

CONSELHO PEDAGÓGICO

ESTRUTURAS INTERMÉDIAS PEDAGÓGICAS

EQUIPAS EDUCATIVAS (por ano de escolaridade)

Encarregados de Educação e Alunos

PARCEIROS (CPCJ, Autarquia, APEGAV)

COMUNIDADE 

EDUCATIVA
(apoio ME)

*ESTRATÉGIAS DE LIDERANÇA E GESTÃO

*PLANEAMENTO CURRICULAR

*RECURSOS TECNOLÓGICOS

(meios/necessidades de

capacitação/formação)

*SINERGIAS DE COMUNICAÇÃO

*ARTICULAÇÃO/APOIO ÀS FAMÍLIAS

APROVAÇÃO PLANO DE ATUAÇÃO
(CP)

IDENTIDADE

i. Mobilizar para a transição: 
com todos, para todos

Flexível

Dinâmico

Reflexivo

PRESENCIAL

MISTO

NÃO PRESENCIAL

Auscultação

Aferição/   
Diagnose

Reflexão/    
Debate

DECISÃO 



Conselho 

Geral 

Conselho 

Pedagógico

Direção

Estruturas Pedagógicas Intermédias: Departamento 
Curricular, Conselho Diretores de Turma, 

Biblioteca Escolar (BE)

DT

Equipas Educativas (EQE)/Conselho de Turma  (CT)

Educador/Docentes/Técnicos

Estabelecimento de diretrizes e orientações que norteiam decisões pedagógicas e de carácter organizacional

Fomento da colaboração entre todos os agentes educativos por forma a desenhar estratégias de ensino – aprendizagem que promovam um currículo

integrador, e potenciem a compreensão da Escola como parte de um ecossistema complexo e abrangente

Monitorização e avaliação permanente da transição entre regimes de ensino, garantindo equidade, sequencialidade e equilíbrio

Promoção do trabalho colaborativo e cooperativo interdisciplinar, potenciando o enraizamento da identidade comunitária

Capacitação para a utilização de pedagogias questionadoras e promotoras de autodescoberta, colaboração e comunicação

Mobilização para a proximidade (articular a Escola, o Currículo, o território, a Comunidade)
Promover a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens

Introduçãodedinâmicaspedagógicasinovadorasenquantosuporteaoprocessosupervisivo

;Delineação de Plano de Trabalho da Turma (ou GPS) e Percurso Individual de Aprendizagem (PIA), monitorizando a

evolução e o percurso dos alunos, garantindo equilíbrio, equidade e sequencialidade no trabalho a desenvolver

Promoção de aprendizagens de qualidade, bem como o sucesso educativo, em ambientes inovadores e favoráveis à

formação integral de cada indivíduo

Articulação com demais estruturas de acompanhamento

Identificação de situações de vulnerabilidade, adequando medidas que garantam a inclusão, integração e equidade

Comunicação direta com alunos e encarregados de educação, para apoiar a superação de

fragilidades detetadas e prestar acompanhamento emocional e afetivo aos alunos

Produção de recursos pedagógicos diferenciadores e inclusivos, disponibilizando-os através da

plataforma MS TEAMS

Mobilização de recursos de apoio à ação estratégica a operacionalizar pelas Equipas Educativas e estruturas intermédias pedagógicas

Articulação com parceiros e ME

I. Mobilizar para a transição: responsabilização 
partilhada

Comunicação e 
articulação 

permanentes  com 
todas as estruturas 
de liderança, gestão 

e pedagógicas
Acompanhamento 

de situações 
vulneráveis,
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TELEFONE

TELEMÓVEL

i. Mobilizar para a transição:
COMUNICAR E CUIDAR EM REDE 

CPCJ, BE

ZOOM • SESSÕES SÍNCRONAS
• REUNIÕES

MS 
TEAMS

• COMUNICAÇÃO
• COLABORAÇÃO
• PARTILHA

GPS
• GUIA PEDAGÓGICO 

SEMANAL OU 
QUINZENAL/MENSAL

MAIL 
INSTITUCIONAL

E360

OUTRAS
FERRAMENTAS

DIGITAIS

• APP para 
Encarregados de 
Educação



II. REGIME 
presencial 1.ORGANIZAÇÃO

1.Cumprimento das normas constantes no Plano de Contingência, destacando:

uso da máscara obrigatória a partir do 2º ciclo, no espaço escolar; definição de sala fixa por turma (com exceção de sala TIC); definição de planta de sala de aula fixa, alterada por consenso em sessão de trabalho

semanal das Equipas Educativas; desfasamento de intervalos e da hora de almoço entre ciclos, devendo os alunos permanecer em zonas específicas definidas; definição de circuitos e procedimentos de atuação no

interior da Escola, por forma a promover o distanciamento; higienização constante dos espaços letivos, com apoio, ao fim do turno matinal e da tarde, de um aluno da turma; encerramento do Bufete

2.Possibilidade dos alunos irem ao WC, de forma organizada, e disciplinada, após os 100' em contexto presencial, bem como fazerem um pequeno lanche (5') na sala de aula

3.Intervalos: duração, no 1º ciclo, de 30' (manhã e tarde), e nos restantes de 15’. Horários: no 1º ciclo, cada tempo letivo corresponde a 60', enquanto que nos restantes ciclos é de 50'. Nos 2º e 3º ciclos, privilegiou-se a

concentração de tempos letivos no período da manhã, de modo a evitar a concentração de turmas no período da tarde

5.AEC: com exceção do Hypatiamat, todas as atividades extra curriculares surgem após o término das atividades letivas do 1º ciclo

6.Educação Inclusiva: manutenção dos apoios educativos, em regime presencial, aos alunos com medidas seletivas e adicionais, de acordo com os termos da legislação em vigor e as decisões da EMAEI, bem como os

da responsabilidade do CRI-CRIPS

7.Caderneta escolar: excecionalmente, não será utilizada. A comunicação Escola – Família será consubstanciada pelo recurso ao email, telefone, SMS, E360. Os contactos com EE devem decorrer, sempre que possível,

via Zoom ou MS TEAMS, podendo contudo, manter-se encontros presenciais, se agendados até oito dias de antecedência

8. ATE: funciona em regime presencial, em horário fixo, do conhecimento dos envolvidos (Regulamento ATE). Programa Mentoria: operacionalização (Cf. Carta Estratégica) no âmbito do DT - alunos, e em momentos

informais (síncronos ou presenciais) agendados pelos envolvidos

9. .MS TEAMS: Criação de Equipas, que permitam a utilização constante do MS Teams:

a) Equipa Pedagógica (inclusão de todos os docentes, técnicos, Direção e coordenadores: DT, Projetos/Cidadania, BE, EMAEI, ATE, Programa Mentoria)

b) Estruturas Pedagógicas Intermédias (Departamentos Curriculares, CDT, EMAEI)

c) Disciplina (a partilhar com a turma, DT e professor de apoio da Educação Inclusiva)

10.Telemóvel – utilização em contexto pedagógico, por autorização do docente. Aplicação do estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento sempre que se verifique incumprimento das orientações cedidas pelos

docentes

11. Sessões de trabalho/reuniões de articulação e monitorização de ação estratégica a realizar, preferencialmente, à distância, via Plataforma Zoom e/ou MS TEAMS



II. REGIME 
presencial 2.CURRÍCULO

1.Definição de plano de atuação de recuperação e consolidação de aprendizagens (primeiras cinco semanas, mas sempre que justificável ao longo do ano), através da articulação entre todas as estruturas de

acompanhamento, baseado:

O mesmo constará do PCT - Projeto Curricular de Turma

2.Delineação de plano de trabalho (ou GPS) da turma, em articulação com o Plano Anual de Atividades, consagrando-se:

a) O acolhimento, a integração, a inclusão de todos os alunos, diferenciando e adequando percursos de aprendizagem

b) Partilha e análise de planificação da semana de trabalho, procedendo à avaliação da semana anterior, no âmbito do atendimento ao aluno (DTA) para promoção da autonomia, autorregulação e compromisso dos alunos

da turma, facilitar o feedback da qualidade das aprendizagens e capacitar para uma possível transição para um regime não presencial

b)operacionalização de domínios de articulação curricular com a periodicidade definida pelas EQE, projetando iniciativas/atividades/aulas de campo na Comunidade Local

c)aplicação do sistema avaliativo e classificatório do Agrupamento

d)operacionalização do Programa Mentoria (cf Carta Estratégica) no âmbito do DT - alunos, e em momentos informais (síncronos ou presenciais) agendados pelos envolvidos

e) dinamização, preferencialmente na área de Cidadania e Desenvolvimento e/ou DT – atendimento ao aluno, em transversalidade com outras estruturas pedagógicas

de acompanhamento de cenários de aprendizagem para promoção de

f)Articulação permanente com docente de ATE

g)Adaptação do currículo de Educação Física, de acordo com as orientações da DGS, privilegiando a atividade letiva ao ar livre

3.Formação em contexto de trabalho nos Cursos Profissionais

AFERIÇÃO: identificação das aprendizagens do ano anterior que se afiguram como necessárias ao desenvolvimento de novas aprendizagens do
ano atual e que, por isso, possam vir a impedir o aluno de progredir (Departamento Curricular e CT/EQE)

Ação Estratégica

Avaliação



II. REGIME 
presencial

3.INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

1. Meio privilegiado de contacto entre DT - alunos - EE: email institucional, sem prejuízo de outros canais de comunicação (E360, Plataformas MS TEAMS e Zoom, Whatsapp, telemóvel)

2. Por forma a evitar a dispersão e a garantir a uma utilização acessível para todos, será privilegiado o uso das plataformas e-Learning em utilização: MS Teams e/ou Zoom

3. Constituição de Equipa de apoio tecnológico, promotora da capacitação/formação digital de discentes. Articulação permanente das Equipas Educativas com a BE (Serviço de Referência), desenvolvendo-se como

medida 1 a constituição de pequenos grupos (por turma) que através de momentos formativos são orientados para desenvolver o currículo digital promotor de competências básicas para o uso de ferramentas e

plataformas digitais. A evolução dos alunos será partilhada ao DT (ou à EQE) pela Professora Bibliotecária, sendo fundamental os docentes planificarem cenários de aprendizagem que potenciem a mobilização das

competências digitais

4. Priorizar a utilização da sala Aprender + e sala 12, através da requisição atempada, promovendo uma cultura de investigação, baseada no desenvolvimento de projetos assentes na resolução de problemas de forma

criativa e investigativa com a mobilização de aprendizagens multi e transversais. Assim, propõem-se um modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático, com consequente esforço da autonomia do aluno

5.Formação como recurso de inovação em conteúdo, pedagogia e tecnologia, por forma a capacitar os docentes para os desafios que se aproximam com especial destaque para a resolução criativa de problemas, para

o desenho universal das aprendizagens e para a utilização das ferramentas e instrumentos digitais disponíveis no agrupamento, nomeadamente no domínio do áudio e vídeo, na utilização de APPS e na exponenciação

das plataformas de aprendizagem

6.Proceder à atualização do mapa de acesso a recursos tecnológicos/digitais das famílias (articulação CDT – DIREÇÃO)



III. Transição: B_Learning (misto) E e_learning (não presencial)
Os regimes misto e não presencial aplicam-se, assegurada a autorização pelas entidades competentes, se necessário, e preferencialmente, ao 3.º ciclo e ensino

Secundário Profissional. O alargamento aos restantes ciclos de ensino, decorrerá em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.

A EXCEÇÃO
Garantir a presença 

contínua de alunos do 
Pré-Escolar ao 2º ciclo

ACOMPANHAMENTO

Mantêm-se na sala da
turma, participando nas
sessões síncronas,
assíncronas e trabalho
autónomo

Cumprimento do GPS da
Turma
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1.Alternância entre regime presencial e não presencial, com cumprimento integral do plano curricular/horário de turma, de acordo com a seguinte formação: Grupo A (5º e 7º

anos; Cursos Profissionais) e Grupo B (6º, 8º e 9º anos). Quando um grupo se encontra em regime presencial, o outro desenvolverá ensino não presencial (sessões síncronas,

assíncronas e trabalho autónomo a todas as disciplinas); trocando na semana seguinte. Justifica-se esta proposta com os seguintes argumentos: criar estabilidade e rotinas

pedagógicas nos alunos; espaçar a utilização de transporte coletivo e a proximidade entre turmas. O mesmo se aplica ao Pré-Escolar e 1º Ciclo: Grupo C (PE, 1º e 2º anos) e

Grupo D (3º e 4º anos)

2. Duração das sessões síncronas – mínimo 40’, não podendo exceder a duração de um tempo letivo. Sugere-se que o número máximo de sessões síncronas no Pré-Escolar e

1º ciclo não ultrapasse as duas sessões diárias, e nos restantes ciclos, corresponda a (um máximo) metade do número de tempos letivos propostos para cada dia

3. Assiduidade: Dever a cumprir escrupulosamente por todos os alunos, sendo as ausências justificadas pelo EE (de acordo com o estatuído na legislação). O registo das

ausências concretiza-se na plataforma E-360, tal como no regime presencial, em tempo útil (próprio dia)

1.Criação de Equipa no MS Teams (por disciplina) por cada docente a partilhar com alunos, DT e Direção (início do ano).

2.Distribuição de equipamentos portáteis e dispositivos de acesso à internet pelos alunos carenciados (partindo de mapeamento efetuado em articulação com educadoras,

PTT e DT). Ativação de parceiras instituídas para a otimização do E@D, para No Anexo I, sugere-se lista de ferramentas WEB 2.0 que permitem assegurar um elevado

grau de interatividade na aprendizagem, com um potencial elevado de desenvolvimento da criatividade e da produção de informação, assegurando a exploração e

aprofundamento de temas curriculares.

3. Garantir o cumprimento das “Orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino à distância”, da Comissão e Proteção de Dados

4. Telemóvel – utilização em contexto pedagógico, por autorização do docente. Aplicação do estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento sempre que se verifique

incumprimento das orientações cedidas pelos docentes

III.REGIME 

MISTO

E NÃO 

PRESENCIAL

1. Elaboração de plano semanal de turma (ou Guia Pedagógico Semanal - GPS) em documento próprio, a utilizar em qualquer dos regimes (misto ou não presencial). Este

documento de planificação caracteriza-se pela objetividade, simplicidade e rigor ao definir o trabalho a desenvolver em cada uma das sessões (síncronas e assíncronas), assim

como, a sua avaliação, centrando o processo de ensino-aprendizagem no aluno, protagonista desse processo (cf. Diapositivo 13)

2.Cursos Profissionais: Formação em contexto de trabalho garantida na componente tecnológica



 Disciplinas com 

carga semanal  

letiva de: 

Sessões 

Síncronas* 

Sessões Assíncronas e/ou 

trabalho autónomo 

50’ Quinzenal (rotativo) 

100’  1 1 

150 2 1 

200’ 2 2 

250’ 3 2 

Organização da carga letiva semanal em regime 

não presencial (2º/3º ciclos e Ensino 

Secundário)

Sugestão de organização do Plano Semanal de 

Trabalho do 1º Ciclo em Regime Misto

 Dias da 

semana 

Regime 

Presencial 

Sessões Síncronas 

e Assíncronas 

Trabalho 

Autónomo 

2ª feira     

3ª feira    

4ª feira    

5ª feira    

6ª feira    
Responsabilização dos EE pelo respeito das normas de estipuladas e 

política de privacidade e proteção de dados – supervisionar 
(a não utilização da câmara e microfone pelos alunos obriga à justificação ao DT)

III.REGIME   MISTO E NÃO PRESENCIAL

Orientações

MONITORIZAR
ACOMPANHAR

APOIAR

Esta sugestão pode ser equacionada pelo Conselho de Docentes em estreita

articulação com os EE/Famílias, caso se entenda ser mais benéfica, ao invés de

enveredar pela organização proposta para os 2º/3º ciclos e Secundário.
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SESSÕES SÍNCRONAS
Garantir o desenvolvimento/aprofundamento 

de aprendizagens essenciais das várias 
disciplinas, bem como competências 

transversais do PASEO, através de:

Tutoria/acompanhamento da turma pelo DT
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SESSÕES ASSÍNCRONAS, 
complementadas com trabalho 

autónomo
Apoio ao trabalho individual dos alunos
(autonomia e autorregulação) com
adequação de dinâmicas pedagógicas
diferenciadas, registadas nos PIA – Percursos
Individuais de Aprendizagem

Explicitação de e-desafios, e respetivos
critérios de avaliação (ex. rubricas)

Fornecer feedback aos alunos

Apoio nas áreas de: Línguas, Matemática e 
Ciências Experimentais 

Capacitação digital (Apoio Equipa TIC)

Articulação permanente com Biblioteca 
Escolar (de acordo com o Serviço de Referência)

Participação ativa dos
alunos em
projetos/programas:
- Cidadania
- Hypatiamat
- Curso Básico de Música
- Plano Nacional das Artes
- Aprender+
- Eco-Escolas
- G2RC

Exploração de plataformas de
conhecimento digital que
disponibilizam recursos
apelativos

APLICAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO
Utilização de ferramentas/plataformas digitais na recolha de informação que expresse a aprendizagem do aluno (avaliação 

formativa e/ou sumativa):
Apresentações orais/multimédia; projetos; sínteses
Fóruns de discussão ; diálogos; escrita criativa (…)

Desafios cognitivos holísticos
(multidisciplinariedade)

Reflexão/Interação social

Balanço/Feedback da

semana (SWOT: fragilidades; força;

oportunidades; ameaças)
Partilha analítica do Plano de
Trabalho Semanal

PLANO DE 
TRABALHO 
DE GRUPO/

TURMA 
SEMANAL

Construção em REDE: 
Reunião semanal Equipas 

Educativas

SPO

DTG/
DTT/

DTPERFIL DO ALUNO 

Educação
Especial -

EMAEI

Docentes

*Temas
*Aprendizagens
*Ação Estratégica
*Recursos 
*Plataformas digitais
*Calendarização
*Avaliação

BE

Apoio Tutorial Específico
(ATE)

Programa Mentoria (PM)

OPERACIONALIZAÇÃO



DINÂMICAS

APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS (ABP) que potenciem 
os Problem – Solvers e a Geração 

Digital Makers

FLEXÍVEIS

APRENDIZAGEM CENTRADA NO
ALUNO E ENTRE PARES
(COLABORATIVA)

INOVADORAS

APRENDIZAGEM INVERTIDA:

FLIPPED CLASSROOM

APRENDIZAGEM DIALÓGICA

Cultura de Av@liação

”Avaliar para aprender”

COMUNICADOR

INDAGADOR

CRÍTICO

CRIATIVO

INFORMADO

ANALÍTICO

ORGANIZADOR

RESPONSÁVEL

SOLIDÁRIO

CONHECEDOR

REFLEXIVO

AUTORREGULADOR PE
RF
IL
 D
O 
AL
UN
OMETODOLOGIAS DE ENSINO

DOCENTES: 

MENTORES

SCAFFOLDING



Iv. Acompanhamento, monitorização e 
avaliação 

DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE 
QUALIDADE/QUANTIDADE

Equipa de Autoavaliação

Estruturas Pedagógicas Intermédias

Docente Responsável pelo OIRE que 
cumulativamente também exerce o cargo 
de Coordenadora de DT

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS - GOOGLE FORMS 

(final do ano)

Alunos

Docentes /Técnicos

Encarregados de Educação

BALANÇO SEMANAL PLANO DE TRABALHO 
DOS GRUPOS/TURMAS

Equipas Educativas

EMAEI e SPO

Coordenação Diretores de Turma

Conselho Pedagógico

BALANÇO  DO PLANO DE ATUAÇÃO do AGRUPAMENTO

(Refletindo sobre o balanço emanado das Equipas 
Educativas)

Conselho Pedagógico

Conselho Geral



Sites/Ferramentas/Plataforma

s

Descrição Acesso

DGE Apoio às Escolas – aplicações e estratégias de ensino à distância https://apoioescolas.dge.mec.pt/

RBE

BIBLIOTUBERS

Biblioteca Comvida ( de Gavião)

Divulgação, comunicação e partilha de iniciativas, projetos, atividades, de

recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e produção da informação em

suporte eletrónico e digital

https://www.rbe.mec.pt/

https://bibliotubers.com/

http://bibliotecacomvidagaviao.blogspot.com/

Escola Virtual 

Aula digital / Leya

Acesso gratuito à Plataforma pedagógica com partilha de recursos de todos os

anos de escolaridade (e manuais escolares)

https://www.escolavirtual.pt/

https://auladigital.leya.com

Microsoft Teams 

Zoom 

E360 

Plataformas de utilização no Agrupamento (comunicação síncrona e

assíncrona; partilha de recursos pedagógicos)

Sistema do Ministério da Educação que visa consolidar de forma centralizada,

fiável, segura, os processos de gestão escolar dos alunos do ensino pré-

escolar, básico e secundário

www.Microsoft.com

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html

https://e360.edu.gov.pt/

Blackboard Ferramenta que permite a partilha e tornar a escola virtual https://www.blackboard.com/

Spreaker 

Anchor

Criação de podcast https://www.spreaker.com/

https://anchor.fm/

Socrative 

Plickers

Kahoot

Quizizz 

Avaliação de alunos https://socrative.com/

www.kahoot.com

www.plikers.com

www.quizizz.com

genial.ly Integração de diversas atividades – infográficos e posters https://genial.ly/

Popplet, Mindmester, Coggle Construção de mapas mentais https://www.popplet.com/

https://www.mindmeister.com/

www.coggle.it

Wordcloud, WoordArt Brainstorming (chuva de ideias) www.wordcloud.com

https://wordart.com/

Google Earth Localização geográfica https://earth.google.com/web/  

Padlet, Wakelet Escrita colaborativa, fóruns de debate, votação, organização de planos de

trabalho, avaliação

www.padlet.com

www.wakelet.com

Mentimeter, Tricider Apresentações interativas, avaliação, votação, opinião www.mentimeter.com

www.tricider.com

Inklewriter Escrever histórias de forma interativa https://www.inklestudios.com

Joomag

Calameo

Storyjumper

Biteable

Screencastify

Produção de apresentações digitais www.joomag.com

www.calameo.com

www.storyjumper.com

www.biteable.com

www.screencastify.com

Thinglink Repositório de media que podemos usar para aplicar nas apresentações www.thinglink.com

Wikispaces 

Wetpaint 

Podomatic 

Google Docs

Ferramentas de escrita colaborativa http://www.wikispaces.com

http://www.wetpaint.com

http://www.podomatic.com

http://docs.google.com

YouTube 

Google Vídeos 

Yahoo Vídeos  

Sapo Vídeos  

Ferramentas de publicação de vídeos online http://www.youtube.com

http://video.google.com/

http://video.yahoo.com/

http://videos.sapo.pt

Blogger Criação de redes sociais (social networking https://www.blogger.com/start

Rubistar

Quickrubric

Elaboração de Rubricas (avaliação) http://rubistar.4teachers.org/index.php

https://www.quickrubric.com/

Anexo I:

Ferramentas 

WEB 2.0

DOCUMENTOS 
ESTRATÉGICOS  e/ou 
COMPLEMENTARES 

Projeto Educativo do Agrupamento 

Serviço de Referência da Biblioteca Escolar

Plano de Contingência do Agrupamento 

Modelo de GPS – Guia Pedagógico Semanal

Modelo de Plano de Recuperação Inicial  

Carta de Princípios – Programa Mentoria

Regulamento Apoio Tutorial Específico - ATE

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://www.rbe.mec.pt/
https://bibliotubers.com/
http://bibliotecacomvidagaviao.blogspot.com/
https://www.escolavirtual.pt/
https://auladigital.leya.com/
http://www.microsoft.com/
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://e360.edu.gov.pt/
https://www.blackboard.com/
https://www.spreaker.com/
https://anchor.fm/
https://socrative.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.plikers.com/
http://www.quizizz.com/
https://genial.ly/
https://www.popplet.com/
https://www.mindmeister.com/
http://www.coggle.it/
http://www.wordcloud.com/
https://wordart.com/
http://www.padlet.com/
http://www.wakelet.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.tricider.com/
https://www.inklestudios.com/
http://www.joomag.com/
http://www.calameo.com/
http://www.storyjumper.com/
http://www.biteable.com/
http://www.screencastify.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.wetpaint.com/
http://www.podomatic.com/
http://docs.google.com/
http://www.youtube.com/
http://video.google.com/
http://video.yahoo.com/
http://videos.sapo.pt/
https://www.blogger.com/start
http://rubistar.4teachers.org/index.php
https://www.quickrubric.com/
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