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COMECE A #ORGANIZAR
VOL (TAMOS) PARTE II
No seguimento da decisão do
governo relativa ao reinício das
atividades letivas agendado para 8
de fevereiro e em regime de ensino
não presencial (E@D), a direção do
Agrupamento informa:
1.º Os horários;
2.º Plataformas e ferramentas de
comunicação previstas para o regime
de ensino não presencial;

3.º Medidas de apoio a grupos “info
excluídos”;
4º Metodologias para o Ensino a
Distância;
5º Sugestões de implementação de
estratégias de E@D no âmbito dos
processos
de
ensino
e
aprendizagem;
6º Avaliação Formativa a distância
7º Let’s work together;
8º E@D as práticas ( + | - );
9ºNormas
a
observar
(alunos/
encarregados de educação)
Igreja de Santa Maria de Airães

Conscientes de que os planos de ensino a distância se encontram definidos
desde o início do presente ano letivo e incorporados nas práticas pedagógicas,
nos casos em que tal se tornou necessário em contextos de isolamento
profilático, devem ser agora ativados, importando, ainda assim, reiterar a
importância de garantir alguns aspetos em particular.
Considerando a experiência adquirida por alunos e professores, no regime de
ensino não presencial, já posta em prática no agrupamento. Por outro lado, a
escola tem uma

de atuação para prestar especial apoio presencial aos

alunos em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças
e jovens e aos alunos cuja escola considere ineficaz a aplicação do regime não
presencial e em especial perigo de abandono escolar. O processo de
identificação destes alunos é articulado entre os coordenadores de
estabelecimento, a EMAEI e a direção, devendo ser mobilizados os recursos
existentes para apoios de maior proximidade (tutores, mentores, técnicos
especializados -SPO/ED Social-, entre outros).

A DIREÇÃO do AEA informa:
1.º Os horários
a) Os horários de E@D e a carga horária semanal destinada a cada
disciplina é a que vigora desde o início do ano letivo. Assim, no E@D, as
atividades síncronas e assíncronas desenvolver-se-ão no horário destinado
a cada disciplina.
b) Serão dados a conhecer a todos os professores e alunos as
normas/tempos das aulas síncronas. Cada DT/PTT deve informar dos
procedimentos internos aos respetivos alunos e EE.

Igreja de Santa Maria de Airães

«Não existimos mais que os nossos sonhos»
Teixeira de Pascoaes
2.º Plataformas e ferramentas de comunicação previstas para o regime de
ensino não presencial

a) A plataforma de trabalho do agrupamento GIAES HOME, Classroom, e-mail institucional (---@aeairaes.pt) e plataformas
assinaladas e acordadas pelas partes previamente e outras plataformas correspondentes aos manuais escolares/editoras.
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b) As atividades do E@D seguirão as respetivas planificações aprovadas no início do ano letivo. A plataforma GIAES
HOME continuará a ser o espaço privilegiado para o registo de todas as atividades de E@D. Através da Classroom todos
os alunos poderão consultar as orientações/planos necessários para o acompanhamento e desenvolvimento de todas as
atividades síncronas e assíncronas.
NÃO DESISTIR #APOIAR
3.º Medidas de apoio a grupos “info excluídos”
De acordo com o recente levantamento o Agrupamento irá estabelecer e implementar caso a caso soluções.
Terão prioridade no empréstimo de equipamentos informáticos/escolares todos os alunos carenciados que beneficiam
de apoio da Ação Social Escolar. Apesar do esforço referido, constata-se que os equipamentos a disponibilizar são
escassos e apenas servirão um número reduzido de alunos. A direção já fez o levantamento dos equipamentos
disponíveis para empréstimo pelo que irá começar pelos alunos do Ensino Especial.
4º Metodologias para o Ensino a Distância
Relembramos uma vez mais as metodologias que podem ser utilizadas pelo professor na planificação das suas aulas em
regime de Ensino a Distância (EaD). Recordamos a importância de existir um trabalho articulado no agrupamento,
nomeadamente, no que respeita à organização dos instrumentos a utilizar pelos docentes, configurada no âmbito de um
desejável plano de organização do trabalho a distância.
Independentemente das plataformas de ensino e aprendizagem foi identificado pelo agrupamento para a
implementação do E@D a Classroom, no entanto há recomendações que devem ser atendidas:
•

O diretor de turma (DT) ou o professor titular de turma (PTT) deve

comunicar e receber feedback de todos os alunos e / ou respetivas famílias,
de forma regular, através do canal acordado com a turma. Essa
comunicação é importante para garantir que as crianças e alunos estão
bem, não sofrem de isolamento, estão a compreender a situação atual e
que podem expressar as suas dúvidas, dificuldades, etc. junto deste
interlocutor.
•

Cada professor, no âmbito do trabalho desenhado no agrupamento,

deve atribuir tarefas de aprendizagem com um tempo expectável de
realização semelhante ao das respetivas aulas, utilizando diferentes formas
Moinhos | Refontoura

de comunicação, desejavelmente enquadradas na plataforma de ensino e
aprendizagem que o agrupamento estabeleceu. Estas tarefas devem
indicar quais os recursos recomendados, os objetivos/produtos esperados,
o prazo para entrega da tarefa e o meio através do qual os estudantes
podem esclarecer dúvidas. No final, o professor deve dar feedback aos
estudantes numa lógica de avaliação formativa, referente à realização
destas tarefas.
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•

As tarefas devem permitir o desenvolvimento das aprendizagens essenciais previstas para a respetiva
disciplina/ano de escolaridade.

•

Para a consecução das tarefas, os alunos podem recorrer em primeiro lugar ao manual escolar, aos cadernos de
exercícios, a materiais que tenham em casa ou a outras aplicações que estejam disponíveis online, devendo o
professor verificar se todos os alunos da turma têm efetivamente os equipamentos que lhes permitam realizar as
tarefas acordadas e procurando o professor alternativas, caso tal não se verifique. Caso existam alunos que não
conseguem aceder a alguma aplicação, deverá o professor indicar formas alternativas para a realização das
tarefas, tentando adaptá-las a outras bases de trabalho.

TEM ALGO A SABER?
Após o trabalho agrícola, uma parte do milho era levada ao moleiro para fazer a
farinha necessária para a produção do alimento necessário à sobrevivência. A
moagem era uma fase intermédia entre o cultivo dos cereais e a confeção do pão.
Os cereais eram transportados para o moinho em sacos, umas vezes no carro de
bois, outras vezes às costas, ou no dorso das mulas. O Moinho dos Moinhos, assim
é tradicionalmente conhecido, é hídrico com sistema de. O Senhor Alberto Mendes,
com 87 anos, é o proprietário e moleiro deste moinho centenário (restaurado em
1995) que trabalha com a pressão das águas do rio Sousa, afluente da margem
direita do rio Douro e que nasce em Felgueiras (Friande) e desagua em Foz do Sousa
(Gondomar) in “www.rotadoromanico.com”

5º Sugestões de implementação de estratégias de E@D no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem
•

A metodologia Flipped Classroom (adiante designada por “Sala de aula invertida”) é uma tentativa de fazer uso
das infraestruturas tecnológicas, dos recursos digitais e do estilo de vida dos nossos alunos, para promover um
ensino diferenciado e promotor de oportunidades e de aprendizagens significativas, procurando fomentar a
autonomia e a flexibilidade ao ritmo de aprendizagem de cada um, de forma a alcançar o sucesso educativo e o
desenvolvimento académico dos alunos.

•

Desenho de planos individuais de trabalho – sugere-se que sempre que necessário os professores desenhem
planos de trabalho individuais com os seus alunos, estimulando que os próprios sejam criados pelos alunos, sob
orientação do professor, tendo como suporte as Aprendizagens Essenciais de cada disciplina. Estes planos
individuais devem ser desenvolvidos para um período específico de tempo, por exemplo, uma semana ou duas.
Nesse plano deve registar-se a identificação das tarefas bem como a previsão de realização das mesmas e
respetivos mecanismos de interação entre aluno e docente. No final de cada semana, os alunos, com a ajuda do
professor, registam os respetivos níveis de desempenho, face ao trabalho pré-estabelecido. O apoio a
disponibilizar pelo professor a cada aluno, pode ser realizado através da plataforma de ensino e aprendizagem
da escola / agrupamento, de e-mail ou através da realização de uma videoconferência. Se tal não for possível,
devem ser encontradas outras formas de comunicação, em diálogo com a direção.

•

Sessões Coletivas - momentos pré-determinados de trabalho coletivo, 30min a 1h por semana por exemplo,
sempre em articulação com o DT nos 2.º e 3.º ciclos e secundário, ou por iniciativa do professor titular no 1.º ciclo,
no decurso do qual se desenvolvem atividades de cada disciplina ou atividades interdisciplinares ou de cada
componente do currículo, no caso do 1.º Ciclo. Sublinha-se que estas sessões devem ser realizadas na
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modalidade síncrona, mas previamente articuladas, nos casos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário com os respetivos
DT para que se realizem sem sobrecarga para os alunos.
•

Comunicação de Projetos de Trabalho – Sugere-se a criação de um tempo semanal de comunicação para apoio
aos grupos de alunos que desenvolvem projetos. Neste tempo, os elementos do projeto dinamizam a
apresentação da informação do modo mais interativo possível e recebem feedback dos colegas da turma e dos
professores. Sempre que possível, devem ser utilizadas ferramentas digitais de colaboração que permitem a
partilha síncrona dos trabalhos em apresentação. Caso o docente identifique dificuldades de realização das
tarefas definidas no âmbito da concretização do projeto, deverá aportá-las ao plano individual de trabalho dos
alunos em causa.

•

Avaliação por pares - A avaliação por pares consiste em submeter um trabalho aos comentários e sugestões de
um ou mais colegas. A avaliação por pares pode ser utilizada como processo de avaliação formativa ou sumativa.
Na revisão por pares que incida numa avaliação formativa, o foco deverá centrar-se nas necessidades dos alunos,
enquanto que na revisão por pares que incida numa avaliação sumativa, o foco deverá estar no resultado.

E@D é a sigla para a Educação a Distância. “Aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser…” Neuza Alves
6º Avaliação Formativa a distância
Os meios digitais podem constituir-se como elementos de elevado valor no desenvolvimento dos processos de ensino,
aprendizagem e avaliação. Acrescenta-lhes elementos como o maior acesso à informação, a flexibilidade na utilização e
diversidade de suportes no seu tratamento e apresentação, a partir dos quais resulta uma inegável valorização dos
processos de compreensão de conceitos e de fenómenos diversos, designadamente através da associação de diferentes
tipos de representação que vão desde o texto à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. Sublinhe-se ainda as
possibilidades de interação que as ferramentas digitais apresentam. Sempre que não seja possível o contacto com os
alunos através dos meios digitais ou a utilização destes meios para acompanhar a evolução dos alunos, deve tal situação
ser sinalizada para que outras formas de trabalho possam ser estabelecidas, sendo que o objetivo maior é o de que todos
os docentes, face à identificação e concretização de tarefas pelos seus alunos, tenham oportunidades e meios para lhes
dar feedback ao trabalho desenvolvido. Uma vez mais, manter os canais de comunicação abertos é fundamental.

QUER EDITAR. UTLIZAR. CONHECER. FAZER. VIVER A APRENDIZAGEM.
TESTE . VOLTE A TEST@R
Alguns exemplos de plataformas e ferramentas digitais a utilizar para apoio à avaliação:
•

O Socrative (http://www.socrative.com/) é uma aplicação simples de elaboração de questionários (preparação
de testes, quizzes, etc.) que pode ser usada a distância para receber feedback da aprendizagem do aluno em
tempo real. Através de um sistema de perguntas e respostas, o professor pode recolher as respostas dos alunos,
percebendo melhor a sua compreensão relativamente aos temas em estudo. Com esta ferramenta, o professor
pode controlar o tempo de duração de um teste. Pode, por exemplo, deixá-lo vários dias disponível para os
alunos. Os testes também podem ser partilhados entre professores. O Socrative permite obter relatórios dos
testes realizados pelos alunos. Fornece três tipos de relatório: um pdf individual, um pdf da turma e uma grelha
em Excel com os resultados de toda a turma.
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•

Mentimeter (https://www.mentimeter.com/): plataforma online que pode dar apoio à avaliação formativa, com
recolha de dados em tempo real (as apresentações podem ter perguntas,
jogos, sondagens, questionários, slides, imagens, gifs e muito mais).
• Kahoot (https://kahoot.com/),

semelhante

aos

anteriores,

as

apresentações permitem a utilização de vídeos.
• O Quizizz (https://quizizz.com/), semelhante aos anteriores, permite
que os professores escolham e adaptem um questionário existente.
Recordamos que a existência de uma plataforma de ensino e
aprendizagem no agrupamento poderá ser a melhor forma de organizar
o seu trabalho e o dos seus alunos.
Igreja da Pedreira

DEIXE FLUIR
TEM ALGO MAIS A DIZER?
7º Let´s work together
Equipas por ciclo:

Ciclo

Prof Responsável

Prof de Apoio

JI

Prof Carla Marques

Ed Rosário

1º CEB

Prof Carla Marques

Prof Ana Melo

2º Ciclo

Prof Elisabete Pereira

Prof Sónia Galvão

3º Ciclo

Prof Carla Carneiro

Prof Monica

Secundário

Prof Carla Carneiro

Prof Mónica

EMAEI

Prof Elisabete

Prof Cristina Filipe

TIC

Prof Carla Freitas

Profª Susana / Prof Rui / Miguel Rocha

Apoios Pedagógicos

Prof Carla Carneiro

Prof Cristina Pinto /Sónia Galvão (Projeto
Mentoria)

Apoios RH

Prof Elisabete

GAA / ED. Social / SPO / ATE/CAA (Coord)

Tanto no E@D, como presencialmente todos os documentos/assuntos devem ser
Nota:

enviados para direcao@aeairaes.pt Posteriormente serão atribuídos ao(s) professore(s)
responsáveis.
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Reuniões:

Assunto

Dias da semana

Avaliação da implementação e@d

Terça feira (manhã)

Partilhas pedagógicas

Quarta feira

Professores 1º ceb e 2º ciclo

Responsável
Diretor

DT (Conselho de

5ºa feira

Equipa Direção

Todas as turmas / PTT anos

Turma)

(20min)

Diretor

1º ciclo e 2º ciclo (16.30 /

(quinzenalmente)
Professores 3º e sec

Público

17.30)

5.ª feira

Diretor

3º ciclo e sec (16.30 / 17.30)

Diretor

2º ciclo (16.30 / 17.00)

Diretor

3º ciclo (17.00 / 17.30)

Diretor

secundário (16.30 / 17.00)

Diretor

RH (17.00 / 17.30)

(quinzenalmente)
Alunos / EE - 2º ciclo

3ª feira
(quinzenalmente)

Alunos / EE - 3º ciclo

3ª feira
(quinzenalmente)

Alunos ensino secundário

3ª feira
(quinzenalmente)

Equipas de Apoio

3ª feira

(Pedagógicas / RH)

(quinzenalmente

•

A marcação de reuniões deve ser agilizada com a direção.

APOIO Social:

Valência(s)

Escola

Refeições Takeaway (solicitadas na plataforma web

Escola Cimo de Vila | Escola da Vinha | Escola Básica 1
de Airães

Apoio Social (Educadora Social – Marlene)

Agrupamento de Escolas de Airães (AEA)

Serviço Psicologia e Orientação (SPO)

SPO (2º / 3º ciclo e secundário –Psic. Martine Ribeiro | JI
e 1º ciclo – Psico. Licínia e Lúcia)

Apoio Tutorial Específico (ATE)

EBS | Prof Miguel Moreira / Prof Carlos Félix

BE / CRE

AEA | Coord. Cristina Ribeiro

Coadjuvações / Apoio Educativo

AEA | Coord Cristina Pinto; Coord Ana Melo

Projetos / Clubes

EBS | Coord Mónica

Projeto Mentoria

AEA | Desenvolvimento por turma
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8º E@D as práticas ( + | - )
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As referências históricas
à freguesia da Pedreira
surgem a partir 1142. De
1142 a 1208 e segundo as
Inquirições de D. Afonso
III,
a
Ordem
dos
Templários tinha nesta
freguesia, doze casais que
eram honrados por causa
da quinta de Ermígio
Mendes (Teixeira), tendo
sido mordomos da terra
os descendentes de D.
Rodrigo Forjaz e de D.
Martim Gil de Arões (…)
(Fernandes,M.Antonino,
Felgueiras de Ontem e de Hoje,
p. 80-82)

A freguesia, situada num
morro sobranceiro à
margem esquerda do
Sousa,
aparece
referenciada, em termos
históricos,
num
documento do cartório de
Santo Tirso, datado de 10
de maio de 1142. Mas, crêse que o povoamento seja
anterior ao tempo da
Fundação
da
Nacionalidade, pois aí se
notam
vestígios
arqueológicos de tempos
bem
anteriores.
A
Paróquia da Pedreira tem
como Padroeira Santa
Marinha, (venerada a 18
de julho), e uma bonita
Igreja Paroquial. Nas suas
proximidades,
uma
pequena
capela
designada de “Senhor do
Horto”. Santa Marinha (há
quem diga Santa Maria)
tem também o seu nome
num dos montes que
rodeiam a freguesia. Tem
uma área de 3,5 Km2 e
uma população residente
de 1725 habitantes.
A freguesia de Pedreira,
pelo nome que conserva
derivado da abundante
pedraria que se extraía e
também pela localização
em sítio alto, de boa
visibilidade e fácil defesa,
foi certamente mais um
Castro deste Concelho de
Felgueiras.

9º Normas a observar (alunos / encarregados de educação)
CÓDIGO DE CONDUTA DAS SESSÕES SÍNCRONAS

As sessões síncronas realizadas pelos docentes com alunos são, para todos os efeitos,
equivalentes a aulas, a apoios educativos ou qualquer outra interação que se realize
presencialmente, pelo que lhe são aplicáveis o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e o
As sessões síncronas
realizadas
pelos
docentes
com
alunos
são,
equivalentes a aulas,
a apoios educativos
ou qualquer outra
interação que se
realize
presencialmente,
pelo que lhe são
aplicáveis o Estatuto
do Aluno e Ética
Escolar
e
o
Regulamento
Interno.

Regulamento Interno. Neste sentido, para que as sessões síncronas sejam
bem-sucedidas e uma mais valia para o processo de ensino
aprendizagem à distância, devem ser respeitadas as seguintes regras de
conduta:
1. Os alunos estão obrigados ao dever de assiduidade e pontualidade nas
sessões síncronas, tendo o cuidado de previamente verificar e preparar o
material necessário para a aula e se apresentarem com cuidado e aprumo,
evitando dispersões que invalidem o bom funcionamento da aula. A
presença na aula síncrona (vídeo aula) é, portanto, obrigatória, salvo por

motivos devidamente justificados. Caso o aluno se encontre impossibilitado de participar nas
sessões síncronas, deve a situação ser comunicada à Direção da Escola; [Decreto-lei 14-G/2020,
Artigo 4.o - Deveres dos alunos em regime não presencial, ponto 1]
2. O convite será disponibilizado ao aluno (via email, classroom ou outra via). É proibido ceder
o link ou o ID da sessão de videoconferência a qualquer elemento estranho à turma;
3. Os alunos devem aceder à aula síncrona devidamente identificados pelo
primeiro e o último nome, para que o professor possa controlar a sua
assiduidade;
4. Os Alunos deverão ter a câmara ligada, salvo se expressamente não forem
autorizados pelos Encarregados de Educação. Se o Encarregado de Educação
não autorizar, terá de o comunicar, formalmente, e por escrito à DT | PTT que
posteriormente informam o Diretor.

Os
alunos
devem ativar o
altifalante
/microfone
unicamente
quando
pretendem
participar na
aula
ou
quando
solicitado pelo
professor.

Por razões de segurança, devem procurar estar ligados num espaço da casa que
dê pouca informação sobre onde vivem (de preferência com parede atrás ou desfocar/alterar o
fundo);
5. Os alunos devem ativar o altifalante/microfone unicamente quando pretendem participar na
aula ou quando solicitado pelo professor. Desta forma, não haverá interferências inapropriadas
na comunicação (já que o altifalante/microfone capta os sons do meio envolvente);
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6. Atendendo a que estão em aula, os alunos devem ter uma postura e fazer uso de uma linguagem corretas, quer nas
intervenções orais, quer nos comentários escritos. Os alunos poderão ser excluídos da sessão, pelo professor, caso
estejam a ter um comportamento inadequado (como aconteceria numa aula presencial), sendo marcada a respetiva
falta no programa GIAE e comunicado por escrito (email) ao diretor de turma;
7. As aulas síncronas não podem ser interrompidas nem nelas podem participar elementos estranhos à turma. Não são
admissíveis interferências ao normal funcionamento/decorrer da aula por parte de Encarregados de Educação ou
de outros familiares, etc. O espaço de sala de aula, presencial ou online, é um espaço reservado exclusivamente a
professores e alunos.
8. O espaço de sala de aula, presencial ou online, é um espaço reservado exclusivamente a professores
e alunos. Os pais podem e devem acompanhar os seus educandos, mas sem intervir no
funcionamento das sessões;
9. É expressamente proibida a captura de imagens e a gravação áudio ou vídeo das aulas, quer por
meios internos à plataforma, quer por meios externos. Contudo, poderão ser feitas gravações de

[Decreto-lei 14G/2020, Artigo
4.o - Deveres
dos alunos em
regime
não
presencial,
pontos 2 e 3]

excertos da vídeo aula pelo professor, atendendo a que, em situações em que não seja possível
a presença de algum aluno da turma nas sessões síncronas, excecionais e devidamente fundamentadas através de
exposição escrita dirigida ao Diretor, a Escola poderá, caso considere pertinente, facultar, ao mesmo, acesso ao
conteúdo em diferido; [Decreto-lei 14-G/2020, Artigo 4.o - Deveres dos alunos em regime não presencial, pontos 2
e 3]
10. É igualmente proibida a divulgação a terceiros, via Internet ou através de outros meios de comunicação, o áudio,
o vídeo, as fotografias, os recursos ou os dados de acesso às plataformas digitais utilizados no ato educativo;
O incumprimento do estipulado anteriormente, poderá determinar o seguinte:
a) Suspensão imediata da sessão síncrona em curso;
b) Suspensão imediata do aluno da sessão síncrona em curso;
c) Impedimento do aluno continuar a frequentar as sessões síncronas, por um período de tempo a determinar
pelo Diretor do Agrupamento.
d) Responsabilidade criminal por violação dos direitos de imagem.
Na observância da alínea c), são circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, enquanto
participante direto ou indireto na(s) ocorrência(s), e a acumulação de infrações disciplinares ocorridas nas sessões síncronas e a
reincidência nelas.
AEA, 02 fevereiro de 2021
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