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Introdução 
 
Face à súbita e inesperada alteração ocorrida na vida social a partir da segunda quinzena de março, 

a escola viu-se, de um momento para o outro, impelida para um cenário onde foi forçoso 

reinventar-se para poder continuar a apoiar todos aqueles que a integram. 

Decorrido quase um mês desde aquele momento, e sabendo nós agora que até ao final do ano 

letivo o ensino e as aprendizagens serão para a maioria dos alunos, senão para todos, realizadas 

em contexto não presencial, foi definido um plano orientador da ação do agrupamento na 

modalidade de ensino a distância, que agora se divulga. 

 

Princípios Orientadores no quadro de Ensino a Distância (E@D) 

 

Mobilizar 
para a 
mudança 

• Envolver a comunidade educativa na procura do Plano E@D mais adequado ao AESH 

• Definir responsabilidades no âmbito dos diferentes atores da comunidade educativa 

• Estabelecer parcerias de apoio 

Comunicar 
em rede 

• Garantir uma comunicação eficaz entre todos os atores 

• Definir uma cadeia de comunicação entre as estruturas 

Modelo de 
ensino 

• Definir o modelo de E@D de acordo com a realidade e o contexto dos alunos 

Colaborar e 
articular 

• Garantir o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os docentes 

Estratégias 
de ensino 

• Diversificar estratégias mobilizadoras do trabalho autónomo dos alunos 

• Recorrer a estratégias que mobilizem aprendizagens de várias disciplinas 

• Assegurar o desenvolvimento das competências previstas no PASEO 

Meios e 
Apoios 
Tecnológicos  

• Identificar ferramentas tecnológicas com mais potencial para o E@D  

• Garantir o apoio a docentes e alunos no âmbito da utilização das ferramentas tecnológicas 

Cuidar  

• Desenvolver ações no sentido de promover o espírito e sentido de pertença à escola e à 
turma 

• Desenvolver estratégias que visem minimizar o isolamento e favoreçam a interajuda entre 
os alunos 

Monitorizar • Definir formas de monitorizar e avaliar a implementação do Plano E@D 
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Definição de responsabilidades dos diferentes atores da comunidade educativa 
 
De acordo com as atribuições dos diferentes cargos e estruturas em funcionamento no AESH deve 

observar-se o quadro-resumo de responsabilidades que se apresenta:  

 

Quadro-resumo de responsabilidades 

Diretora 

• Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes 
estruturas do agrupamento; 

• Assegurar o funcionamento das diferentes plataformas de apoio administrativo e 
pedagógico no âmbito do domínio AESH; 

• Apoiar os Docentes no âmbito da utilização de recursos de ensino à distância; 

• Articular com a autarquia as necessidades conducentes à manutenção da 
igualdade de oportunidades para os alunos. 

Conselho 
Pedagógico 

• Agir de forma a garantir a transição para o desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem no quadro do ensino à distância; 

• Articular o desenvolvimento de equidade e equilíbrio de procedimentos 
de avaliação no quadro do ensino à distância. 

Coordenadores de 
Departamento 

• Coordenar com cada um dos Delegados de Grupo um acervo de recursos  
pedagógicos mobilizadores das diferentes aprendizagens essenciais; 

• Coordenar com os Delegados de Grupo de forma a garantir equilíbrios na utilização 
dos recursos pedagógicos conducentes ao desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem. 

Delegados de 
Grupo 

• Mobilizar o grupo disciplinar para a necessidade de articular e desenvolver 
estratégias pedagógicas no quadro do ensino à distância; 

• Garantir um acervo de recursos pedagógicos com potencial de mobilização no 
quadro do ensino à distância. 

Coordenadores de 
Ano/de  
Diretores 
deTurma/CProf. 

• Coordenar com os PTT/Diretores de Turma/Curso as estratégias de liderança 
das diferentes equipas educativas no âmbito do trabalho a coordenar em cada  
escola/conselho de turma; 

• Garantir a comunicação com os PTT/Diretores de Turma/Curso com o objetivo de 
recolher informação sensível em relação ao trabalho das equipas educativas com 
os alunos. 

Diretores de Curso 

• Partilhar a liderança da equipa educativa com o diretor de turma de 
forma a garantir processo de equidade e equilíbrio no quadro do ensino à 
distância; 

• Coordenar o processo de desenvolvimento das PAP no quadro do ensino à 
distância. 

Diretores de 
Turma 

• Assumir a liderança na equipa educativa que integra o seu conselho de docentes de 
forma a garantir equidade e equilíbrio no trabalho pedagógico a realizar com os 
alunos; 

• Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação 
de forma a atender situações de vulnerabilidade no quadro do ensino à 
distância; 

• Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de 
vulnerabilidade que venham a ser identificadas. 

Docentes 
• Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos com potencial de mobilização 

no quadro do ensino à distância; 
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• Garantir equidade e equilíbrios no âmbito do desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem; 

• Atender às diferentes realidades e contextos em que se encontram os alunos. 

Serviço de 
Psicologia e 
Serviço Social 

• Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados; 

• Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados; 

• Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/ aprofundadas no 
âmbito do quadro de ensino à distância. 

• Manter a comunicação e articulação com educadores; professores; e estruturas 
educativas 

• Assegurar resposta a solicitações de entidades externas (CPCJ; EMAT; Segurança 
Social e outras) 

EMAEI • Manter o apoio a Docentes e alunos no âmbito do quadro de ensino à distância. 

 
 

A Comunicação   

1. Princípios  
 

Todas as ações e atividades de comunicação deverão: 

a) nortear-se por uma mensagem central; 

b) adequar-se aos destinatários; 

c) seguir uma estratégia; 

d) ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais adequados. 

 
 

2. Cadeias de comunicação entre as estruturas 
 
 
I - Comunicação generalista com necessidade de divulgação rápida 
 

Diretora e Equipa  Docentes 
Recebe informação da 
Tutela/ produz informação e 
redireciona para todos os 
docentes 

 
Recebem informação e agem 
em conformidade 

 
 
II - Comunicação sobre temas relacionados com questões pedagógico-didáticas ou de avaliação 
 

Diretora e Equipa  
Coordenadores 

de 
Departamento 

 
Delegados 
de Grupo 

 Docentes 

Recebe informação 
da Tutela/produz 
informação e 
redireciona-a 

 Recebem e 
decodificam a 
informação e 
redireciona-a 

 Recebem a 
informação e 
instruem os 
docentes  

 Recebem a 
informação e 
agem em 
conformidade 
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III - Comunicação sobre temas relacionados com questões da Direção de Turma/Equipas Educativas 
 

Diretora e Equipa  
Coordenadores 
de Ano, de DT 

e dos CP 
 PTT/DT/DC  Docentes 

Recebe informação 
da Tutela/ produz 
informação e 
redireciona-a 

 Recebem e 
decodificam a 
informação e 
redireciona-a 

 Recebem a 
informação e 
instruem os 
docentes/DT 

 Recebem a 
informação e 
agem em 
conformidade 

 
 
IV - Comunicação sobre temas relacionados com o Conselho de Turma 
 

  Alunos   

  
 
 

  

SPO/EMAEI  
Diretor de 

Turma 
 Docentes 

  
 
 

  

  
Encarregados 
de Educação 

  

 
 

3. Meios de comunicação 
 
I - Continuará a ser utilizado o email institucional como meio oficial de comunicação. Para viabilizar a 

utilização das ferramentas de interação do Office 365 serão criadas contas de correio institucional para 

os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.  

 

II - Foram constituídas quatro Equipas de Apoio Pedagógico (EAP), que contribuíram para a elaboração 

deste documento e que continuarão a dar o apoio necessário na implementação do Plano de ação de 

E@D do Agrupamento. Com o mesmo objetivo foi também constituída uma Equipa de Apoio 

Tecnológico (EAT). 

O contacto com essas equipas será feito por email. 

 

III – Na página do agrupamento encontra-se um separador lateral onde se disponibiliza 

um conjunto de tutoriais sobre plataformas digitais.   

 

IV – Para os alunos sem acesso à internet, o EI/PTT/DT deverá encaminhar os materiais à Coordenação 

da respetiva Escola para que, depois de impressos, possam ser entregues aos encarregados de 

educação. 
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Modelo Pedagógico   

 

Não é mais do que a interpretação de um modelo que se pretende claro e objetivo, assente em quatro 

pilares (organização, aplicação, acompanhamento e monitorização) que pensados, articulados e 

continuados, se expõem no sentido de continuar a garantir que todas as crianças e alunos do AESH 

adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

  ORGANIZAÇÃO 

A forma como cada ano de escolaridade, ciclo, nível de educação e de ensino ou formação (PRESC, 1CEB, 

2/3CEB, SEC e EP) se organiza na preparação e planeamento dos conteúdos, instrumentos e metodologias 

a continuar a disponibilizar às crianças, alunos, grupos e turmas para prosseguir a interação com alunos e 

famílias durante o E@D: 

 Definição clara do contexto em que acontece (em conselho de ano, por ano de escolaridade em cada 

escola, conselho de turma, grupo disciplinar, ciclo, nível de educação e de ensino ou formação); 

 Escolha da ferramenta de comunicação (mensagem/chat, videoconferência, email, fórum, …). Nas 

situações onde já está definida, aplicada e em prática, deve a mesma ser continuada se o 

educador/professor assim o desejar; 

 Escolha da ferramenta de interação (Plataforma de aprendizagem online_ Moodle, Microsoft Teams 

ou Google Classroom). Nas situações onde já está definida, aplicada e em prática, deve a mesma ser 

continuada se o educador/professor assim o desejar. 
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✓ Organização 

  

(contexto) 
 

(ferramenta de comunicação) 
 

(ferramenta de interação) 

PRESC 

O planeamento e organização dos conteúdos e tarefas a implementar e/ou proporcionar às 
crianças é articulado semanalmente em reunião de grupo por escola. 
 
(Em conformidade com os anexos e a avaliação semanal das necessidades apuradas nas mesmas) 

mensagens, hangouts, whatsapp, 
messenger, chat, 

videoconferência, email, blogue, 
Skype, Zoom… 

Moodle, Microsoft Teams 
ou Google Classroom. 

1CEB 

O planeamento e organização dos conteúdos e tarefas a implementar e/ou proporcionar aos 
alunos é articulado semanalmente em reunião ano. 
 
(Em conformidade com os anexos e a avaliação semanal das necessidades apuradas nas mesmas) 

mensagens, hangouts, whatsapp, 
messenger, chat, 

videoconferência, email, blogue, 
Skype, Zoom… 

Moodle, Google Classroom, 
Escola Virtual 

2/3 CEB 

O planeamento e organização dos conteúdos e tarefas a implementar e/ou proporcionar aos 
alunos é articulado semanalmente em reunião de equipa educativa e/ou conselho de turma, 
consoante os casos. 
 
(Em conformidade com os anexos que suportam esta planificação e que serão atualizados semanalmente) 

mensagens, hangouts, whatsapp, 
messenger, chat, 

videoconferência, email, blogue… 

Moodle, Microsoft Teams, 
Google Classroom, Escola 

Virtual   

Cursos 
científico-

humanísticos 

O planeamento e organização dos conteúdos e tarefas a implementar e/ou proporcionar aos 
alunos é articulado semanalmente em reunião de equipa educativa e/ou conselho de turma, 
consoante os casos. 
 
(Em conformidade com os anexos que suportam esta planificação e que serão atualizados semanalmente) 

mensagens, hangouts, whatsapp, 
messenger, chat, 

videoconferência, email, blogue… 

Moodle, Microsoft Teams, 
Escola Virtual   

Cursos 
profissionais 

O planeamento e organização dos conteúdos e tarefas a implementar e/ou proporcionar aos 
alunos é articulado semanalmente em reunião de conselho de turma (Reuniões/sessões de 
coordenação pedagógica). 
 
(Em conformidade com os anexos que suportam esta planificação e que serão atualizados semanalmente) 

mensagens, hangouts, whatsapp, 
messenger, chat, 

videoconferência, email, blogue… 

Moodle e Office 365 

 

* Os canais comunicacionais e métodos de trabalho à distância já edificados e em funcionamento de forma sustentada, eficiente e eficaz com as crianças, 

alunos, grupos e/ou turmas, devem ser continuados e potenciados no sentido de prosseguir o sucesso dos mesmos e evitar o desencadear de entropias e 

barreiras indesejadas na implementação deste modelo de E@D. 
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  APLICAÇÃO 

Confrontamo-nos com uma modalidade educativa e formativa em que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre predominantemente com separação física entre os intervenientes, designadamente 

docentes e alunos (ensino à distância).  

O regime de educação e formação ocorre totalmente online, através de um espaço virtual de 

aprendizagem que utiliza a Web, enquanto tecnologia de suporte, como facilitadora de um conjunto de 

soluções e potenciadora da exploração de diversos recursos e ferramentas pedagógicas e tecnológicas. 

Através destes recursos busca-se promover a comunicação, em sessões síncronas e assíncronas, e a 

interação pedagógica entre o professor e os alunos e entre pares (Eletronic learning (e-learning)). 

Importa também aqui aclarar como, quando e de que forma vamos partilhar conteúdos, veicular labores, 

transferir aprendizagens de acordo com o tipo de sessões (síncronas ou assíncronas), com a mancha 

horária semanal a cumprir pelos alunos (fixa e/ou móvel), e o horário/calendário (plano semanal) 

concebido para os alunos. Logo, devemos: 

 Equacionar a realização de modos de trabalho à distância (sessão síncrona e/ou assíncrona): 

“Sessão síncrona”, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem 

online com os seus professores e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, 

esclarecerem as suas dúvidas ou questões, apresentarem trabalhos, designadamente no chat ou em 

videoconferências. 

“Sessão assíncrona”, aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham 

autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares 

disponibilizados na plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação que 

lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e professores, em torno das temáticas em 

estudo; 

 Decidir qual a mancha horária semanal a cumprir pelos alunos (fixa e/ou móvel) equacionada e 

acautelada a adaptação da carga horária semanal de cada disciplina/UFCD, assim como a flexibilidade 

temporal na execução das tarefas; 

 Conceber (as equipas pedagógicas ou conselhos de turma) um calendário com um plano de trabalho 

semanal para cada grupo/turma, sob a orientação do coordenador de estabelecimento/diretor de 

turma ou do diretor de curso; 
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✓ Aplicação 

 
 

(sessão síncrona) 
 

(mancha horária semanal (fixa 
e/ou móvel) 

 

(sessão assíncrona) 
 

(plano de trabalho semanal para cada 
grupo/turma) 

PRESC 

Na hora definida destinada ao acompanhamento à Rotina 
Semanal, a educadora tem de estar disponível, de forma 

síncrona, através de email, chat, telemóvel, etc., com o objetivo 
de efetuar alguma monitorização acompanhada de um 

consequente feedback/reforço. 

Mancha horária fixa em 
horário estabelecido e 

divulgado. 

Nas sessões assíncronas é definido um 
calendário que comporta o plano de 
trabalho semanal, com as diferentes 
ações/atividades destinadas às áreas 

de conteúdo definidas. 

As crianças devem concluir 
ações/atividades, sugestões e 

orientações, assim como, realizar 
tarefas e completar trabalhos e 

manter rotinas. 

1CEB 

Na hora definida para cada disciplina, destinada à formação e 
apoio aos alunos à distância, o professor tem de estar 

disponível, de forma síncrona, através de email, chat, telemóvel, 
etc., com o objetivo de fazer uma apresentação, explicar a 

tarefa, esclarecer dúvidas, fornecer feedback e avaliação aos 
alunos dos trabalhos realizados. 

Mancha horária fixa em 
horário estabelecido e 

divulgado. 

Nas sessões assíncronas é definido um 
calendário que comporta o plano de 

trabalho semanal, a realização e 
receção das tarefas (com data e hora 

de entrega aos alunos e posterior 
devolução aos professores). 

Telescola; 
Os alunos devem ainda consultar 

manuais e/ou outros materiais de 
estudo, realizar tarefas, completar 

trabalhos e efetuar pesquisas. 

2/3 CEB 

Na hora definida para cada disciplina, destinada à formação e 
apoio aos alunos à distância, o professor tem de estar 

disponível, de forma síncrona, através de email, chat, telemóvel, 
videoconferência etc., com o objetivo de fazer uma 

apresentação, explicar a tarefa, esclarecer dúvidas, fornecer 
feedback e avaliação aos alunos dos trabalhos realizados. 

Uma sessão semanal em 
tempo real, online e num 

horário semanal fixo definido 
pela Equipa Educativa (EE) ou 
Conselho de Turma (CT) para 

a disciplina 

Para as sessões assíncronas é definido 
um plano de trabalho semanal com um 

calendário que estabelece a data de 
envio aos alunos e posterior devolução 

aos professores. 

Os alunos devem consultar manuais 
e/ou outros materiais de estudo, 

realizar tarefas, completar trabalhos 
e efetuar pesquisas. 

Cursos 
científico-

humanísticos 

Sessões semanais em tempo real, online e num horário 
definido pela EE ou CT para a disciplina. 

Nas sessões síncronas, será 
previamente decidida pela EE 
ou CT uma hora e um horário 
para lecionar a disciplina e a 

cumprir pelos alunos. 

Nas sessões assíncronas é definido um 
calendário que comporte o plano de 

trabalho semanal (com data e hora de 
entrega aos alunos e posterior 

devolução aos professores). 

Os alunos devem consultar manuais 
e/ou outros materiais de estudo, 

realizar tarefas, completar trabalhos 
e efetuar pesquisas. 

Cursos 
profissionais 

Na hora definida para a disciplina, destinada à formação e apoio 
aos alunos à distância, o professor tem de estar disponível, de 

forma síncrona, através de email, chat, telemóvel, 
videoconferência, etc., com o objetivo de fazer uma 

apresentação, explicar a tarefa, esclarecer dúvidas, fornecer 
feedback e avaliação aos alunos dos trabalhos realizados. 

Mancha horária fixa em 
horário definido para cada 

disciplina. 

Cada turma terá um horário, igual 
todas as semanas, com espaço 

temporal previsto para cada disciplina, 
bem como para trabalho autónomo 

Os alunos devem consultar manuais 
e/ou outros materiais de estudo, 

realizar tarefas, completar trabalhos 
e efetuar pesquisas. 
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 ACOMPANHAMENTO 

Importa criar e definir alguns indicadores de acompanhamento, bem como estabelecer alguma 

periodicidade de recolha de dados como: questionários de taxa de concretização das tarefas propostas 

pelos professores; número de tarefas enviadas; apoio ao desenvolvimento de competências digitais dos 

alunos; entre outros…. 

Cada docente deve organizar e atualizar um portefólio digital que reúna o acervo de materiais produzidos, 

partilhados e/ou recolhidos. 

 

Ainda que à distância e privados das aulas presenciais, deveremos também: 

• Continuar a registar as atividades promovidas com o objetivo de serem posteriormente 

sumariadas (a seu tempo serão dadas instruções neste sentido);  

• Fortalecer o apoio síncrono e assíncrono às famílias, com uma definição clara das horas e formas 

de comunicação (como devem ser entregues as atividades programadas e propostas 

(plataformas, emails, etc…); 

• Concretizar e reforçar feedbacks regulares e imediatos aos alunos, e continuar uma comunicação 

bidirecional entre professores/pais e professores/alunos; 

• Manter os tempos previstos para atendimento aos Pais/EE, bem como outros contactos regulares 

(via email, telefone, mensagem/chat) com crianças/alunos/pais/encarregados de educação em 

dia e hora devidamente articulados com os educadores/professores, no sentido de orientar, 

esclarecer e acompanhar… ouvir e ajudar; 

 

➢ É fundamental e imperativo esclarecer e desenvolver mecanismos de apoio continuados, dirigidos 

aos alunos sem computador e ligação à internet em casa. 

 

Na sequência de um acompanhamento em rede que pode e deve ser articulado e responder à 

comunidade educativa com todos os recursos disponíveis, também a Biblioteca Escolar disponibiliza a 

todos um plano inclusivo do AESH com a E@D. 

 

Plano de Acão da Biblioteca Escolar: 

A equipa das BE irá desenvolver e disponibilizar um conjunto de serviços em linha, capazes de apoiar com 

eficácia as atividades letivas, que se desenvolvem a distância,  e em paralelo, adaptar os seus planos de 

atividades para que a sua ação no domínio do apoio à leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, 

em articulação com as famílias, se processe com normalidade. 
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Serviço de Psicologia e Serviço Social 

Paralelamente ao acompanhamento dos educadores e professores, também o Serviço de Psicologia e 

Serviço Social do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora é um ativo relevante e essencial nas 

questões subjacentes à escola, aos alunos, à comunidade educativa e ao contexto socioeconómico onde 

estes se situam. 

 

 

INTERVENÇÃO/AÇÃO ESTRATÉGIA ALUNOS ENVOLVIDOS TÉCNICO 

Apoio psicológico/contactar para 
avaliar, mostrar disponibilidade - 

(todos os ciclos) 

email e videoconferência Duração a 
definir de acordo com as necessidades 
identificadas pela técnica e pelos/as 
docentes 

a definir após contacto com o Diretor 
de Turma 

Cláudia Sá 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
Samanta Marques 

Consultadoria a educadoras 
(metodologia intervenção precoce) 

(Pré-escolar) 

email ou videoconferência / sempre que 
necessário  

a definir com educadoras 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
 

Consultadoria a docentes 
(metodologia     intervenção leitura 

e escrita) – (1º CEB) 

email ou videoconferência / sempre que 
necessário  

a definir com docentes 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
 

Contacto de proximidade com 
famílias (no âmbito das 

metodologias) – (Pré e 1ºCEB) 

via a definir com a família, após 
solicitação do apoio por parte desta 

(após solicitação da família) 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
 

Apoio Social - sessões com famílias 
/ alunos - (todos os ciclos) 

email, videoconferência, telefone 
alunos/famílias em 
acompanhamento 

Margarida Rosas 

Encaminhamento de situações de 
carência - (todos os ciclos) 

email, telefone 
qualquer situação que venham a ter 
conhecimento (DT/PPT/ED, Direção) 

Margarida Rosas 

Resposta às solicitações das 
entidades (CPCJ; ADEIMA; EMAT)  

(todos os ciclos) 
email, telefone 

de acordo com as solicitações das 
entidades 

Margarida Rosas 

Articulação com entidades externas 
(todos os ciclos) 

email, telefone, videoconferência 
nos casos de alunos/famílias em 
acompanhamento por outras 
instituições 

Margarida Rosas 

Articulação com 
DT´s/PPT/Educadores  

 (todos os ciclos) 
email, telefone, videoconferência alunos acompanhados e sinalizados  

Cláudia Morais de Sá 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
Samanta Marques 
Margarida Rosas 

Participação em reuniões de Escola 
(todos os ciclos) 

email, videoconferência 
alunos acompanhados e sinalizados, 
por convocatória do DT ou EMAEI 

Cláudia Morais de Sá 
Frederico Gonçalves 
Marta Almeida 
Samanta Marques 
Margarida Rosas 

Orientação de carreira: dinamização 
do blog e partilha de atividades 

direcionadas para o apoio ao 
processo de escolha 

(3ºciclo e secundário)  

blogue; email, plataforma moodle? 
Outras? 

Alunos 9º ano e 12º anos 
Cláudia Morais de Sá 
Samanta Marques 

Projetos (Erasmus, …) email, plataformas  Cláudia Morais de Sá 



  

  Plano de ação de E@D  
2019/2020 

 

Página 11 de 12 

 

O Serviço de Psicologia e Serviço Social do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora é assegurado 

pelos Técnicos Superiores: 

✓ Assistente Social Margarida Rosas: margaridarosas@agrupamento-sra-hora.net; 

✓ Psicóloga Cláudia Sá: claudiasa.spo@agrupamento-sra-hora.net; 

✓ Psicólogo Frederico Gonçalves: fredericogoncalves@agrupamento-sra-hora.net; 

✓ Psicóloga Marta Reis: martareisalmeida@agrupamento-sra-hora.net; 

✓ Psicóloga Samanta Marques: samantamarques@agrupamento-sra-hora.net. 

 

 MONITORIZAÇÃO 

 

A monitorização deve ser próxima, contínua, formativa, organizada e com função diagnóstica, que 

permita ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outros obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e estratégias e ao mesmo 

tempo, se necessário, desenvolver um juízo globalizante que conduza à tomada de decisão, no âmbito da 

classificação e da aprovação em cada disciplina, área ou módulo. 

Esta retroação, que deverá ser intrínseca ao processo de ensino-aprendizagem, interessa-se mais pelos 

processos do que pelos resultados; torna o aluno protagonista da sua aprendizagem; permite diferenciar 

o ensino; serve ao professor para, além de acompanhar, reorientar a sua atividade através das 

informações colhidas; serve ao aluno para autorregular as suas aprendizagens, consciencializando-o de 

que a aprendizagem não é um produto de consumo mas um produto a construir, e de que ele próprio tem 

um papel fundamental nessa construção. Esta monitorização formativa, tem ainda uma função de 

regulação, facilitando a construção de itinerários pessoais de formação. 
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