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1. Introdução 

 

Devido à situação vivida com a declaração do Estado de Calamidade em Angola 

e o encerramento das escolas determinado até dia 8 de setembro de 2020 e com 

o consequente impedimento das atividades letivas presenciais, a Escola Camilo 

Castelo Branco, a seguir designada ECCB, elaborou um plano de ensino a 

distância, doravante designado E@D, tentando melhorar o ensino já prestado no 

terceiro período do ano letivo transato. 

Com a certeza de que o nosso calendário escolar irá iniciar-se em regime não 

presencial, torna-se imperativo a construção deste plano de atuação, procurando 

a implementação de soluções concretas para minimizar os constrangimentos 

detetados no ano letivo anterior. 

Verificaram-se constrangimentos de várias ordens, a saber: falhas de rede, 

falhas de energia elétrica e equipamentos eletrónicos partilhados no meio 

familiar, pelo que procuraremos uma atuação responsiva que promova o 

sucesso educativo de todos e de cada um dos alunos e não comprometa as 

aprendizagens dos mesmos. 

Este plano de atuação destina-se, em princípio, ao primeiro período do ano letivo 

2020/2021 e elenca as metodologias a adotar em todos os ciclos de ensino da 

ECCB, tendo por base os valores que o nosso Projeto Educativo contempla e a 

consecução dos objetivos estabelecidos no Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Consideram-se prioritários os seguintes escopos:  

 Promover o sucesso educativo;  

 Garantir a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar a 

todos e a cada um dos alunos; 

 Potenciar o desenvolvimento cultural e cívico de toda a comunidade 

escolar, assim como da inovação artística, tecnológica, científica e 

pedagógica, incentivando novas práticas que assentem em critérios de 

exigência, rigor e qualidade;  

 Promover uma oferta de qualidade de conhecimentos, atitudes e valores; 
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 Promover a autonomia, responsabilidade, solidariedade e criatividade;  

 Permitir o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no 

processo educativo e na formação dos alunos, com vista a uma 

participação cada vez mais ativa.  

O E@D ministrado na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico, atendendo às 

faixas etárias dos alunos, implica uma maior responsabilização e 

comprometimento por parte dos mesmos e um envolvimento acrescido por parte 

dos Pais e Encarregados de Educação para que as aprendizagens não sejam 

comprometidas, pelo que se irá proceder à sensibilização de todos os 

intervenientes do processo ensino-aprendizagem e solicitar que sejam 

acauteladas todas as condições para que os mesmos possam exercer as suas 

atividades de forma equitativa. Entende-se por condições: equipamentos 

eletrónicos necessários; acesso à internet; ambientação, na ótica do utilizador, 

das plataformas online definidas pela ECCB. Aos alunos que revelem 

constrangimentos na obtenção destas condições, a ECCB promoverá o 

desenvolvimento de outros mecanismos para que as suas aprendizagens não 

sejam comprometidas. 

No que concerne aos alunos que beneficiam de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, a ECCB tentará dar continuidade às medidas 

adotadas, adequando-as ao regime não presencial.  

A ECCB considera ainda que a implementação do E@D se deve pautar pelo 

recurso ao mínimo de plataformas online possível, para que se consiga 

congregar toda a comunidade escolar nas modalidades definidas, minimizar a 

dispersão dos alunos e rentabilizar o horário letivo. 

 

2. Comunicação 

 

2.1. Ferramentas 

A comunicação deve acontecer utilizando as ferramentas definidas pela ECCB 

e utilizadas no terceiro período do ano letivo transato, a saber: correio eletrónico 

institucional, plataforma de comunicação Zoom e plataforma de aprendizagem 
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Escola Virtual. Todos os alunos da ECCB terão acesso à Escola Virtual, assim 

como aos endereços eletrónicos institucionais e ID da plataforma de 

comunicação Zoom dos respetivos docentes. 

Entre pares docentes e alunos privilegiar-se-ão as ferramentas definidas. 

Em todos os ciclos, deverão ser utilizadas e potencializadas as plataformas de 

que a ECCB dispõe e que fazem parte da sua política digital, a saber: correio 

eletrónico institucional, plataforma Inovar Alunos, plataforma Inovar Consulta e 

plataforma de aprendizagem Escola Virtual. Devem estas ser as plataformas 

utilizadas preferencialmente, criando-se maior segurança e cooperação entre os 

alunos e respetivos Encarregados de Educação. 

Outros meios de comunicação da preferência dos docentes poderão ser 

utilizados, desde que a comunicação principal se efetue pelas plataformas 

anteriormente designadas.  

 

2.2. Reuniões 

Todas as reuniões decorrerão em regime não presencial, utilizando as 

ferramentas definidas neste plano. Manter-se-á o definido nos regimentos 

próprios de cada Departamento e os Coordenadores de Departamento/Diretores 

de Turma monitorizam a implementação deste plano de atuação. A 

Coordenadora dos Diretores de Turma articula e coordena os trabalhos dos 

Diretores de Turma. Os Diretores de Turma articulam entre os respetivos 

elementos dos Conselhos de Turma, alunos e Encarregados de Educação. 

A Coordenadora da Educação Pré-Escolar e a Coordenadora de 1.º Ciclo do 

Ensino Básico coordenam a reunião semanal de onde deve resultar o plano de 

trabalho semanal e a avaliação do anterior. Os Coordenadores, juntamente com 

os Educadores e Professores Titulares, procedem à gestão da comunicação com 

os Encarregados de Educação e zelam pelo atendimento semanal aos 

Encarregados de Educação.  

Os Conselhos de Turma/Equipas Educativas reúnem conforme o que ficar 

decidido para planificar e articular os trabalhos da semana. Os Diretores de 
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Turma procedem à gestão da comunicação com os alunos e respetivos 

Encarregados de Educação e zelam pelo atendimento semanal aos 

Encarregados de Educação. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem, doravante designado CAA, define 

momentos de trabalho conjunto, organizando sessões síncronas e/ou 

assíncronas com os Educadores de Infância/Professores Titulares/Diretores de 

Turma dos alunos que beneficiam de medidas seletivas e/ou adicionais, a fim de 

os apoiar na adaptação das suas práticas pedagógicas, adequando-as ao perfil 

de necessidade de cada aluno. 

 

2.3. Encarregados Educação 

Os Encarregados de Educação mantêm a possibilidade de atendimento 

semanal. O Educador/Professor Titular/Diretor de Turma informa os 

Encarregados de Educação do seu horário de atendimento e do seu contacto, 

podendo optar pela via que mais lhe convier: correio eletrónico institucional, ID 

da plataforma de comunicação Zoom e/ou contacto telefónico. 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Educação Pré-Escolar 

Neste ciclo, cada educador prepara um Plano Semanal de Atividades para as 

crianças e envia-o aos Encarregados de Educação na sexta-feira que antecede 

o início da nova semana. Cada educador define as atividades e horários, 

utilizando, como documento base, o modelo de planificação utilizado neste ciclo 

de ensino. O educador estabelece também o número de sessões síncronas com 

o seu grupo, não ultrapassando as duas horas diárias. Os sumários são 

registados na plataforma Inovar. 
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3.2. 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

Nestes ciclos de ensino, o Professor Titular/docente da disciplina prepara um 

Plano de Trabalho Semanal onde identifica a lição, o sumário da aula, as 

atividades a desenvolver e os materiais a utilizar. Cada professor define as 

tarefas e as atividades síncronas e assíncronas da sua disciplina, estipulando os 

prazos de entrega das tarefas/atividades. O Professor Titular/Diretor de Turma 

envia os Planos de Trabalho Semanal de todas as disciplinas na sexta-feira que 

antecede a semana de trabalho a que os respetivos planos dizem respeito.  

Os horários das turmas são constituídos por duas componentes: sessões 

síncronas e sessões assíncronas, recorrendo às ferramentas de E@D definidas 

pela ECCB. As sessões síncronas são realizadas através da plataforma de 

comunicação Zoom e as sessões assíncronas podem ser realizadas com o apoio 

da Escola Virtual, do correio eletrónico, dos manuais escolares ou de outros 

instrumentos indicados pelos docentes nos respetivos Planos de Trabalho 

Semanal. Os sumários são registados na plataforma Inovar. 

 

3.3. Trabalho autónomo 

O Plano Semanal de Atividades e o Plano de Trabalho Semanal são construídos 

tendo em conta a utilização equilibrada das ferramentas digitais. Assim, os 

responsáveis pela elaboração dos mesmos devem considerar a exequibilidade 

das tarefas/atividades solicitadas nos tempos definidos para as sessões 

assíncronas, promovendo o desenvolvimento do trabalho autónomo e 

incentivando a adoção de métodos de organização e gestão de trabalho 

profícuos e adequados ao perfil de cada aluno.  

 

3.4. Assiduidade/Participação  

A assiduidade dos alunos nas sessões síncronas e a realização das atividades 

são registadas na plataforma Inovar, pelo que os Encarregados de Educação 

podem monitorizar estes parâmetros de forma imediata na referida plataforma.  
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3.5. Medidas de apoio à aprendizagem 

 

3.5.1. Apoios individualizados/pequeno grupo  

Estes Apoios funcionam como as restantes atividades letivas em regime não 

presencial, pelo que os docentes responsáveis elaboram o Plano Semanal de 

Atividades ou o Plano de Trabalho Semanal, de acordo com o ciclo de ensino a 

que se destinam.  

O Professor Titular ou o docente da disciplina articula com o professor 

responsável pelo Apoio para que o trabalho a desenvolver com os alunos incida 

nas dificuldades aferidas. 

O professor responsável pelo Apoio envia a cada aluno tarefas/atividades 

adequadas ao perfil de necessidade do mesmo. 

  

3.5.2. Coadjuvações 

As coadjuvações, previstas nos horários dos docentes, exigem coordenação 

entre os mesmos. Neste caso, os docentes devem partilhar as salas de aula do 

Zoom e articular o trabalho.  

Caso as coadjuvações sejam destinadas a apoiar alunos com medidas seletivas 

e/ou adicionais, os professores coadjuvantes centralizam a sua atenção no 

trabalho com os alunos que apoiam, em sessões individuais.  

 

3.5.3. Tutorias e Mentorias 

Os alunos que beneficiam de Plano de Ação Tutorial são acompanhados pelo 

respetivo professor tutor, através da plataforma de comunicação Zoom. O 

horário deste acompanhamento depende do horário do professor tutor e do 

aluno, pelo que é definido entre ambos, dando-se a conhecer à Direção 

Pedagógica, ao respetivo Diretor de Turma e ao Encarregado de Educação. O 

professor tutor acompanha o aluno em estreita ligação com o respetivo Conselho 

de Turma e em articulação com o programa de Mentorias. 
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Os alunos que integram o programa de Mentorias são selecionados de acordo 

com os critérios definidos no mesmo e são acompanhados pelo respetivo Diretor 

de Turma, através da plataforma de comunicação Zoom e do correio eletrónico.  

 

4. Orientações Pedagógicas 

 

4.1. Planificação  

O Plano Semanal de Atividades, na Educação Pré-Escolar, e o Plano de 

Trabalho Semanal, nos restantes ciclos de ensino da ECCB, são construídos 

semanalmente considerando a consecução das aprendizagens dos alunos, as 

planificações trimestrais das disciplinas e integram os Planos Curriculares de 

Turma. 

As atividades assíncronas são direcionadas para a consolidação das 

aprendizagens e planeadas para que os alunos as possam executar de forma 

autónoma e, se necessário, apresentar nas sessões síncronas. 

Estes planos respeitam as condições em que se encontram cada um dos alunos 

e os seus ritmos de aprendizagem. Assim como, privilegiam a utilização do 

caderno diário do aluno e os manuais adotados das várias disciplinas.  

 

4.2. Práticas pedagógicas 

As metodologias de E@D devem ser diversificadas, apelativas e mobilizadoras 

dos alunos para a ação. Devem ser privilegiadas as que promovam um papel 

ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens.  

Os projetos interdisciplinares constituem um fator preponderante neste tipo de 

ensino. 

Sensibiliza-se os docentes do mesmo grupo disciplinar à partilha de materiais e 

práticas, convidando os seus pares para a sua sala de aula Zoom.  

A utilização do caderno diário e dos manuais escolares adotados são essenciais. 

É o caderno diário que melhor demonstra o trabalho efetuado pelo aluno e as 

aprendizagens que vão sendo adquiridas. Os manuais, por seu lado, são o 
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recurso mais acessível a todos os alunos e estão disponíveis na Escola Virtual, 

garantindo a igualdade de oportunidades na realização das tarefas propostas. 

Podem também ser construídos espaços na plataforma de aprendizagem Escola 

Virtual para divulgação dos trabalhos efetuados pelos alunos, bem como 

fomentar o estabelecimento de comunicações regulares entre professores e 

alunos e entre alunos. 

 

4.3. Avaliação 

Considerando os princípios legislados acerca da avaliação de alunos, privilegia-

-se a avaliação formativa. 

A avaliação deve atender ao conhecimento que o docente tem do trabalho 

realizado por cada aluno ao longo do período e às aprendizagens desenvolvidas, 

tendo em conta as circunstâncias específicas deste plano. 

A avaliação dos alunos no Ensino Básico será feita com base em evidências e 

recolha de elementos a partir dos trabalhos realizados, participação e outros 

parâmetros relevantes, devendo o docente proceder ao registo semanal das 

aprendizagens desenvolvidas, avaliando em conformidade nos momentos 

próprios.  

Os critérios de avaliação são revistos, adaptados ao regime não presencial e 

aprovados em Conselho Pedagógico. Podem ser indicadores os seguintes: 

 Assiduidade do aluno às atividades propostas;  

 Concretização das tarefas; 

 Participação oral nas interações em aula Zoom; 

 Participação escrita na resolução de pequenas questões-aula 

(direcionadas ou gerais); 

 Resolução de pequenos exercícios de avaliação escrita; 

 Cumprimento da entrega dos trabalhos propostos; 

 Interações que estabelece com o professor; 

 Outros a concertar por área disciplinar/departamento curricular e 

aprovados em Conselho Pedagógico. 
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As sessões destinadas à aplicação de instrumentos de avaliação sumativa 

realizam-se com recurso às ferramentas digitais e a sua implementação é 

definida pelo Conselho Pedagógico. 

 

5. Serviços de Psicologia/CAA 

 

Os técnicos devem aferir a possibilidade de dar continuidade ao 

desenvolvimento de toda a sua atividade, nomeadamente continuar a prestar o 

acompanhamento aos alunos pelas ferramentas mais adequadas, que garantam 

o sigilo e a privacidade. 

 

5.1. Educação Especial 

Os docentes de Educação Especial articulam com os restantes docentes e 

estabelecem o contacto direto pelo meio de comunicação, entre os definidos pela 

ECCB, mais adequado a cada aluno e situação. Os docentes estruturam as 

tarefas semanais para os alunos com medidas adicionais e articulam com o 

Conselho de Turma o envio das atividades propostas aos respetivos alunos. Em 

síntese, o docente de educação especial deve: 

 Acompanhar diretamente os alunos com medidas adicionais pelos meios 

adotados neste plano e adequados a cada aluno; 

 Apoiar na realização das tarefas os alunos com dificuldades de 

aprendizagem que acompanhava no ano letivo transato; 

 Colaborar com os professores na produção de materiais adequados ao 

perfil de necessidade dos alunos; 

 Manter contacto regular com os Educadores/Professores 

Titulares/Diretores de Turma para que possa organizar o seu trabalho em 

função das solicitações dos docentes. 

A equipa técnica deve centrar a sua atuação nos princípios e metodologias 

definidos neste plano, pelo que têm à sua disposição todas as plataformas e 

recursos da ECCB. 
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6. Equipa de apoio à implementação do plano tecnológico 

 

No âmbito tecnológico, será criada uma equipa, constituída pelo docente de 

Tecnologias de Informação e Comunicação e o Técnico de Informática da ECCB, 

que possa dar apoio a todos os docentes e alunos. 

 

7. Questões Pedagógicas 

 

Todas as questões de caráter pedagógico contam com o apoio da Direção 

Pedagógica, Coordenadores de Departamento e Coordenadora de Diretores de 

Turma com representação no Conselho Pedagógico.  

 

8. Formação de Docentes 

 

No âmbito da implementação da Escola Virtual como plataforma a privilegiar nas 

sessões assíncronas, todos os docentes obtiveram formação de forma a 

potencializar esta ferramenta no arranque do E@D.  

 

9. Acompanhamento e monitorização do plano 

 

A monitorização e a regulação do plano de atuação E@D torna-se necessária 

para eventuais melhorias ao nível das estratégias implementadas, pelo que se 

deve recolher informações regularmente. A avaliação do plano de atuação E@D, 

grau de aprendizagem dos alunos, grau de satisfação dos docentes, dos alunos 

e dos pais/Encarregados de Educação é realizada pela Direção Pedagógica.  

A utilização de tecnologias de suporte ao E@D acarreta riscos no tratamento de 

dados pessoais. A ECCB zela para que não se afetem os direitos fundamentais 

de docentes e alunos, através das soluções tecnológicas apresentadas neste 
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plano, tendo em atenção as medidas adequadas à proteção de dados pessoais. 

A ECCB zela também para minimizar o impacto sobre os direitos dos titulares 

dos dados. Os dados a recolher são os mesmos que seriam recolhidos em 

regime presencial. Em caso algum são divulgados dados a entidades ou 

empresas exteriores. A ECCB respeita todas as recomendações sobre proteção 

de dados quer do Ministério da Educação, quer da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

 

10. Considerações finais 

 

Em virtude da situação epidemiológica da doença Covid-19 em Angola, este 

documento pode ser alterado a qualquer momento. 

 

Escola Camilo Castelo Branco, setembro de 2020  

 

 

                                                                                    Direção Pedagógica 

                                                                                       Ana Paula Machado 


