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Preâmbulo 
 

A Escola Secundária Fonseca Benevides (ESFB), escola E@D, em articulação com a DGE, define 

o seu Modelo Pedagógico, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei nº 54/2018, alterado 

pela lei nº 116/2019 de 13 de setembro e Declaração de Retificação nº 47/2019 de 03 de 

outubro de 2019 e Decreto-lei nº 55/2018 de 6 de julho, alterado pelo Decreto-lei nº70/ 2021 

de 3 de agosto, bem como o consignado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e fá-lo de acordo com as orientações estabelecidas no Artigo nº 8 da Portaria nº 359/2019 de 8 

de outubro. Este retende estabelecer o referencial para a ação educativa e formativa na 

modalidade de ensino a distância da ESFB, contendo, em função dos seus destinatários e do 

contexto específico, as orientações pedagógicas fundamentais para o ensino e a aprendizagem 

centrada no aluno e na valorização dos seus percursos e da inclusão e participação digitais. 

 

SESSÕES SÍNCRONAS, ASSÍNCRONAS E PRESENCIAIS 
 

Aos alunos do E@D da ESFB são disponibilizados horários semanais nos quais consta a 

organização das sessões síncronas, i.e., dos tempos letivos de 60 minutos, com um intervalo de 

15 minutos entre cada aula de manhã e de 10 minutos à tarde. Esta grelha horária divide-se em 

dois turnos (manhã e tarde) até ao número máximo de quatro em cada turno. Esta distribuição 

letiva pretende-se equilibrada, de modo que não existam dias muito sobrecarregados. Nos dias 

com um maior número de aulas, os horários apresentam uma distribuição onde se integrem 

disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático.  

A título experimental, no 2º e 3º ciclo deverá estabelecer-se 1 hora assíncrona na disciplina de 

Educação Física, para aula prática, assim como no ensino secundário se deverá estabelecer 1 

hora assíncrona para todas as disciplinas exceto as disciplinas sujeitas a exame. 

As sessões presenciais são importantes em termos relacionais. Nos anos sujeitos a provas de 

avaliação externa é incentivado o agendamento de sessões presenciais de que os alunos podem 

usufruir para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento de conhecimentos. Deste modo, a 

avaliação das sessões presenciais é informal e de cariz diagnóstico e/ou formativo e poderão ser 

esporádicas uma vez que nem todos os alunos delas podem usufruir, pois implicam deslocação 

à escola, o que nem sempre é possível. Essa deslocação é combinada com o(a) professor(a) DT 

/Tutor (a) da turma de modo que o aluno esteja sempre acompanhado por este ou por outro 

professor do conselho de turma. O aluno participa nas aulas da sua turma recorrendo ao 

computador pessoal, na presença do professor da disciplina consoante surja no seu horário. 

FERRAMENTAS DE AUTOR DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM (SGA) 
 

Os SGA na ESFB resultam de parcerias com entidades como a Direção Geral da Educação, a 

Microsoft (Office 365) que apoia o funcionamento do ensino a distância através da cedência da 
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plataforma Office 365 a professores e a alunos, a escola virtual da Porto Editora, que 

contratualiza o acesso à sua plataforma digital aos professores do E@D e a Samsung Eletrónica 

Portuguesa, que apoia o funcionamento do ensino a distância através da cedência de 

equipamentos informáticos para a escola.  

Nos SGA também constam ferramentas gratuitas existentes na Internet, bem como outros 

mecanismos digitais de participação colaborativa que se encontram à disposição do corpo 

docente para eles fazerem uso nas suas aulas. 

Na abertura do ano letivo em setembro serão agendadas formações para professores novos, 

encarregados de educação (sobre a plataforma de gestão de alunos INOVAR) e alunos para 

instalação dos programas necessários no seu computador pessoal e para uma formação na qual 

o aluno é instruído sobre todos os procedimentos para frequentar o E@D. No caso em que há 

credenciais de acesso ao software, as mesmas são disponibilizadas pela escola. Todos os SGA 

utilizados na escola são gratuitos para os alunos e professores. 

TEMPO DE TRABALHO NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (AVA) 
 

Na escola ESFB, o trabalho do aluno é desenvolvido em ambiente virtual de aprendizagem 

explicitado num horário semanal, de acordo com o estipulado em vigor para o currículo nacional.  

Será assegurado um trabalho em DAC (Domínio de Autonomia Curricular), a constar no PCT 

(Projeto Curricular de Turma) numa dinâmica de gestão entre as componentes síncronas e 

assíncronas, esta última apenas a verificar-se na disciplina de Educação Física, no 2º e 3º ciclos 

e no ensino secundário em todas as disciplinas exceto às sujeitas a exame. 

No 2º ciclo é proporcionado um número menor possível de professores, considerando-se 

conjuntos de disciplinas administrados pelo mesmo docente, sendo que na organização do 

horário semanal é assegurado a disposição de blocos com o mesmo docente em aulas 

consecutivas permitindo a dinâmica de trabalho colaborativo em Domínio de Autonomia 

Curricular (DAC).    

É proporcionado para todos os alunos um clube de Línguas de frequência facultativa 

operacionalizado numa equipa TEAMS e em blogue, com atualização regular, no qual se 

pretende valorizar os domínios abrangidos nas áreas curriculares do Português, Inglês e 

Espanhol promovendo atividades/ recursos que desenvolvam as aprendizagens essenciais e os 

hábitos e métodos de trabalho e estudo. 

É facultada a participação no Clube de Matemática de frequência facultativa para todos os 

alunos e disponibilizado o blogue da matemática. 

 

AS TUTORIAS E AS EQUIPAS PEDAGÓGICAS 
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Os grupos de alunos (mínimo 10 e máximo 20 alunos) e as equipas pedagógicas formam-se no 

âmbito da legislação atual em vigor e de acordo com a portaria para o E@D e beneficiam de uma 

equipa de suporte técnico e de infraestruturas tecnológicas. 

Para dar respostas específicas às necessidades dos alunos e na procura de garantir uma 

contribuição significativa para o desenvolvimento pessoal e social dos mesmos, é assegurado o 

acompanhamento personalizado através de professores tutores, em articulação com os 

professores responsáveis pelas disciplinas ou áreas disciplinares. Aos alunos é assegurado um 

tempo de atendimento por parte do professor Tutor/ DT. 

A atividade de Tutorias desenvolve -se no âmbito do perfil de diferentes tutores, o professor 

Tutor/ Diretor de Turma e o Tutor Específico (ATE). O primeiro desenhado para atender os 

alunos da turma nas suas dimensões pedagógica e administrativa; o segundo desenhado para 

cada dez alunos com uma ou duas repetências no mesmo ano. Entre os domínios a desenvolver 

encontram-se os da comunicação e gestão de informação administrativa a fornecer aos 

encarregados de educação e do apoio na realização das atividades letivas, da preparação para 

momentos de avaliação formal e do desenvolvimento de competências transversais e de 

métodos de trabalho.  

De acordo com o Art.º 13.º do DL 54/2018 o Centro de Apoio à Aprendizagem constitui uma 

estrutura de apoio da escola. A ação deste centro combina duas vertentes essenciais para a 

promoção da melhoria do processo educativo: o apoio aos docentes responsáveis pelas turmas 

e a complementaridade, de índole colaborativa, ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou 

noutros contextos educativos. 

É assegurado a frequência dos seguintes apoios que se inscrevem nos horários dos professores 

e dos alunos, com as seguintes designações: 

1. Salas de estudo – para todos os alunos, inclusive alunos identificados no ano transato, de 

frequência não obrigatória. É avaliado por relatório, no final de cada período letivo. 

2. @ + apoio educativo – para alunos identificados com mais dificuldades às disciplinas para os 

quais são propostos, é de frequência obrigatória. Quinzenalmente será dado conhecimento pelo 

professor da disciplina ao professor Tutor/ DT. É avaliado por relatório, no final de cada período 

letivo ou durante o período estipulado para acompanhar esses alunos. 

3. ATE (Apoio Tutorial Específico) – previsto para um grupo de alunos (mais ou menos de dez 

alunos), é de frequência obrigatória, com marcação de faltas a refletirem-se nos apoios dados à 

família. É avaliado através de relatório. Os professores com este apoio no horário devem gerir o 

número de alunos a acompanhar em cada um dos 4 tempos (200 minutos) que constam no seu 

horário. Os alunos só têm de frequentar este apoio apenas uma vez por semana. 

 

AS PARCERIAS 
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Entre a escola ESFB e algumas instituições de solidariedade social são estabelecidas parcerias 

contando até à data com organismos como os afetos ao Projeto Esperança, o Projeto Escolhas, 

a Casa dos Rapazes do Barreiro, a Ajuda de Mãe, a Associação de Respostas Terapêuticas e a 

Qualificar para Incluir. Aos alunos apoiados por estes organismos é assegurado o intercâmbio 

de informação relativo aos seus desempenhos pessoais e escolares e quanto ao adotar de 

medidas para resolução e melhoria dos mesmos. 

 

OS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS DISPONIBILIZADOS NO AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
 

Todos os alunos inscritos no E@D acedem às salas de aula do grupo de alunos (turma) onde 

foram inseridos através da plataforma TEAMS, que lhes permite visualizar um registo escrito 

organizado por semanas e de acordo com o calendário escolar em vigor. Neste registo, de 

disponibilização diária, são assentes os sumários e as propostas de trabalho de cada disciplina, 

com as respetivas instruções de realização e avaliação de tarefas, bem como os recursos 

selecionados para implementação das matérias escolares, sempre sob um tópico criado para o 

efeito onde consta o conjunto de objetivos semanais previamente definidos. O caderno escolar 

digital (ClassNotebook da Microsoft) é a ferramenta digital que o professor deve utilizar para 

este tipo de organização. 

Os manuais escolares serão obtidos pelos alunos (quando maiores) ou encarregados de 

educação, através da requisição dos vouchers emitidos mediante uma inscrição na Plataforma 

MEGA do Ministério da Educação. Outros recursos virtuais são disponibilizados pela escola 

podendo os alunos utilizar, livre e responsavelmente, esses recursos mediante o uso das 

credenciais de acesso individuais e intransmissíveis. Os alunos podem também beneficiar da 

utilização pelos professores de quadros Interativos, de Mesas Digitalizadoras e de 

Visualizadores. 

Todos os alunos/encarregados de educação podem contactar os professores da turma 

recorrendo à plataforma TEAMS ou ao correio eletrónico institucional. 

Através de uma equipa na plataforma TEAMS, os professores Tutores/ DT de cada turma, num 

canal geral, vão informando os alunos e encarregados de educação sobre os horários escolares 

e eventuais alterações no decorrer do ano letivo, dos contactos à disposição para comunicação 

com a escola, da situação e desempenho escolares dos alunos, das mais diversas informações 

de carácter académico, como matrículas, calendarização de atividades, provas e exames, 

critérios de avaliação, ofertas educativas entre outros. A plataforma TEAMS permite o acesso a 

informação confidencial e a comunicação entre aluno – professor DT/ tutor – encarregados de 

educação, através de um canal privado.  

A página da escola permitirá o acesso a informação genérica do funcionamento da escola. O 

acesso público a toda a informação útil relacionada com a organização e funcionamento do 

E@D, bem como à divulgação das atividades escolares desenvolvidas pelas equipas educativas, 
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grupos de alunos e alunos que ocorrem ao longo do ano letivo, funcionando como um 

imprescindível elo de ligação entre a comunidade educativa e o exterior.  

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

A avaliação no E@D, à luz dos normativos em vigor, é por natureza contínua, sistemática e 

integrada no processo de ensino e aprendizagem, permitindo a plataforma TEAMS o controlo 

sistemático das tarefas a realizar e a sua avaliação por parte, quer dos alunos, quer dos pais e 

encarregados de educação. O bloco de notas escolar é também utilizado para monitorização das 

aprendizagens e retorno atempado do desempenho dos alunos. 

Os alunos são avaliados nas vertentes diagnóstica, sumativa e formativa, sendo esta última 

privilegiada, uma vez que se verifica a necessidade de monitorização permanente do 

desempenho dos alunos. 

Diversas ferramentas digitais disponíveis gratuitamente na internet são utilizadas para os 

diversos tipos de avaliação sendo também aí automático o feedback dos resultados  

Em cada período, para todas as disciplinas, há lugar a pelo menos um momento formal de 

avaliação, com recurso ou não aos materiais tradicionais como por exemplo o papel, 

esferográfica/lápis. Assim sendo, o trabalho de cada aluno é digitalizado ou fotografado e 

enviado ao professor.  

 

Condições de Acesso 

 
Aos encarregados de educação dos alunos ou os próprios quando maiores de idade é solicitado 

o compromisso por meio de assinatura dos documentos: 

- Protocolo de Colaboração; 

- Declaração de Requisitos Técnicos 

- Comprovativo de admissibilidade no E@D. 


