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As atividades letivas decorrerão até ao próximo dia até 26 de junho. 

 
 

Planificação do Trabalho a Desenvolver com as Turmas: 

 
Conteúdos televisivos: 
 
Irão ser difundidos, diariamente, conteúdos televisivos via TDT para a Educação Pré-

Escolar e para os 1.º aos 9.º anos de escolaridade· #EstudoEmCasa é o nome do espaço 

que vai ocupar a grelha televisiva das 09h00 às 17h50, com conteúdos organizados para 

diferentes anos de escolaridade. Os conteúdos pedagógicos temáticos apresentados na 

televisão contemplam conteúdos que fazem parte das aprendizagens essenciais, 

agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º anos, 

constituindo apenas um complemento às aprendizagens. Passarão a ser transmitidos na 

RTP Memória, para o ensino básico, e na RTP2, para a Educação Pré-escolar, a partir do 

dia 20 de abril. 

 

Resposta às questões emergentes: 

No sentido de se dar resposta às questões emergentes decorrentes do processo de 

decisão e de concretização das ações previstas, são responsáveis pelas seguintes 

questões os elementos responsáveis a seguir indicados: 

 
Natureza das Questões Elementos Responsáveis 

Questões Organizacionais Diretor, Subdiretora e Adjuntas 

Questões Pedagógicas e Didáticas Coordenadoras de Departamento/ Conselhos de 

Turma/Docentes/EMAEI/ Docentes de Educação Especial 

 
 

A Educação Pré-Escolar continuará com a planificação que passará a ser quinzenal, 
acompanhada por materiais de apoio à otimização da planificação. 

 
Dos 1.º aos 4.º anos a metodologia utilizada por cada ano de escolaridade continuará a 
ser desenvolvida, tal como definido anteriormente.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/estudoemcasa?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Cada Diretor de Turma dos 5.º aos 9º anos - faz chegar aos encarregados de educação 

o plano de sessões síncronas para a turma. Caso seja desenvolvido este tipo de atividade 

não deverá exceder 30 minutos semanais por disciplina.   

 

No ensino secundário regular, os conselhos de turma devem organizar-se de modo a 

evitar a sobreposição de atividades síncronas e criando pausas entre as mesmas.  

 
As aulas presenciais dos 11.º e 12º anos aguardam calendarização da Tutela. 

 

Em cada disciplina será elaborada uma planificação quinzenal que contemple a seguinte 
informação e que será disponibilizada através da plataforma Moodle:  

 

 identificação da disciplina; 

 conteúdos/aprendizagens essenciais; 

 atividades a desenvolver / prazo de conclusão. 

 

A data de início para disponibilizar estas planificações será segunda-feira, dia 27 de abril. 

 
Arquivo dos documentos por cada docente – na Plataforma Moodle. Criar um separador 
com a designação “planificações quinzenais”.  

 
Monitorização do cumprimento das tarefas dos alunos pelos professores. 

 
 

 

Avaliação das Aprendizagens: 

É importante ter em consideração que os conteúdos televisivos são apenas mais um 

recurso, a par dos recursos digitais já a serem trabalhados no Agrupamento, por forma 

a complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Os docentes mantêm a 

função fundamental de planificar e promover as aprendizagens, recomendando os 

conteúdos mais ajustados aos seus alunos, atendendo às suas especificidades e 

garantindo a equidade, sempre que possível, indicando trabalhos a realizar, esclarecendo 

dúvidas e monitorizando as aprendizagens dos alunos.  

 

A avaliação deve ser essencialmente de carácter formativo, focalizada na promoção de 

aprendizagens sustentadas, dando-lhes um feedback de qualidade, o que permitirá aos 

alunos e aos professores regularem a aprendizagem.  

 

A avaliação formativa de maio mantém-se – 27 de maio. 
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As classificações a atribuir em cada disciplina, têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado entre 

os dias 16 de março e 26 de junho, no âmbito do Plano E@D. 

Os critérios gerais e específicos de avaliação são os constantes nos documentos formais 

do Agrupamento. 

· A classificação final, no 9º ano, em cada uma das disciplinas, corresponde à nota interna 

do 2.º semestre. 

· Nos 11º e 12º anos, a nota do exame não releva para a classificação interna. A 

classificação final corresponde, portanto, à nota interna do 2.º semestre. 

 

 
Promoção do saber-sentir dos alunos, otimizando os processos de ensino 

e de aprendizagem: 

 
A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), tendo por base 

as orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação 

Inclusiva na modalidade E@D divulgadas pela Direção-Geral de Educação (DGE), 

procurará:  

Manter as sessões de trabalho, sempre que necessário, para dar resposta às diferentes 

situações de alunos com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão.  

 

Os professores de Educação Especial deverão: 

 

Assegurar o trabalho em estrita articulação, como já é prática corrente, com os 

Conselhos de Turma, no acompanhamento de alunos com aplicação de medidas seletivas 

e adicionais e respetivos pais/encarregados de educação.  

Manter o apoio necessário aos Professores Titulares/Diretores de Turma, na continuidade 

de implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, por via do 

trabalho colaborativo, respeitando a individualidade de cada um das crianças/alunos.  

Manter contacto regular com os nossos parceiros  - PEDIME; CRI/CRIT; ELI, Foco Mental, 

articulando as intervenções mais adequadas.  
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A Equipa da Biblioteca Escolar desenvolverá e disponibilizará um conjunto de 

atividades de apoio às atividades letivas, nomeadamente no que concerne ao seguinte: 

 

 Realização  de tarefas de apoio aos Conselhos de Turma; 

 Criação de Recursos Digitais. 

 

Exames Nacionais: 

Os alunos que não pretendem prosseguir estudos, não necessitam de realizar os Exames 

Nacionais para obterem a certificação do Ensino Secundário. 

Cada aluno só realiza o(s) exame(s) nas disciplinas que eleja como prova(s) de ingresso 

no ensino superior, e a nota obtida só releva para este efeito, não contando para a 

avaliação da(s) disciplina(s) do ensino secundário. 

É prorrogado o prazo de inscrição até ao dia 11 de maio. 

Este é o prazo que deve ser considerado, também, para que os alunos alterem, sempre 

que necessário, as inscrições nos Exames Nacionais que já tenham sido efetuadas. 

Nestas situações, os alunos devem enviar, por correio eletrónico, o Boletim de Inscrição 

que se encontra na página do Agrupamento. 

 

Calendarização dos Exames Nacionais: 

 

A primeira fase dos exames nacionais realiza-se entre 6 e 23 de julho. 
 

A segunda fase dos exames nacionais realiza-se entre 01 e 07 de setembro. 


